
EEN VREEMDE ZIEKTE? 
 
Wat hebben verzamelaars van 
hengelsportmateriaal met elkaar gemeen? 
Behalve dat ze een boeiend clubblad lezen, 
elkaar tegenkomen op beurzen en 
rommelmarkten of elkaar ontmoeten bij de 
Slegte? 
En vaak de kleine advertenties in Via Via of de 
krant napluizen op hengelspullen die bij 
voorkeur oud en zeldzaam moeten zijn. 
Ik weet het niet, maar het gaat om kennelijk 
onbedwingbare neigingen. Mogelijk zijn ze 
erfelijk, of besmettelijk. Is het een afwijking? Of 
een onschuldige vrijetijdsbesteding? Laten we 
het maar houden op een aantal specifieke 
gedragskenmerken van langere duur die de 
drager of eigenaar in elk geval veel vreugde 
verschaft. Soms wil de omgeving wel eens 
klagen doordat er ruimtegebrek ontstaat. 
Bij mezelf bespeur ik al zo'n 25 jaar de 
eerdergenoemde neiging om te pas en te 
onpas te speuren naar hengelsportboeken, 
molens, reels en (werp)hengels. Soms behoud 
ik na aankoop of ruil bepaalde artikelen; soms 
verpats ik ze weer. Het liefst met een (kleine) 
winst. Omdat het m'n broodwinning niet is, 
verkoop ik ook wel eens iets beneden de 
aankoopprijs (niet te vaak natuurlijk). 
Ik ben dol op functionele en originele 
materialen; de kwaliteit van artikelen van de 
merken ABU, DAM, Hardy, Penn etc. spreekt 
mij aan, zeker als ze van voor 1970 zijn. Ik kan 
er moeilijk aan voorbijgaan. 
 
Wat zijn zo m'n zoekplaatsen en bronnen? 
 
Tijdens de vakantie (voorkeur voor Ierland) 
kom ik door Engeland en daar wonen lieden 
die regelmatig adverteren met 2e hands 
hengelsportartikelen. Sportsmail, Norris, maar 
ook Freeman en Ayers hebben soms leuke 
aanbiedingen. Zij handelen voor het algemeen 
zeer correct; ik betaal meestal, na telefonisch 
overleg over de verzendkosten met een 
Eurocheque. Probleemloos! 
Echte koopjes zul je echter moeten zoeken 
(bijvoorbeeld op onze - in aantal toenemende 
en in kwaliteit afnemende - rommelmarkten). 
Of je moet zelf gaan adverteren. 

Ook de zgn. ruilbeurzen (Empel, Fly-Fair, 
Zaandam, Zeehengelbeurs, etc.) leveren soms 
interessante vondsten op. En ook al ben ik van 
huis uit geen technicus, het opknappen van 
oude molens en reels (meestal door defecte 
onderdelen te vervangen) geeft mij veel 
plezier. 
Daarnaast heb ik een - soms - onbedwingbare 
neiging om van tweedelige hengels 
"smugglers" te willen maken, 4 of 6 delig, 
afhankelijk van m'n zaagwoede. Menig 
hengelvriend loopt daarom met een boogje om 
me heen. Vaak gaat zo'n zaagactie goed, 
soms fout. En dan heb ik weer een extra 
voorraad stukjes fiberglas of carbon, goed voor 
nieuwe smugglers. Of reishengels zoals men 
ze eufemistisch ook wel noemt. U ziet, de 
ziekte heeft vreemde uitwassen en deze 
worden in feite slechts begrensd door financiën 
en woonruimte. 
 
Tot slot enkele concrete zaken. 
 
Puur toevallig vond ik onlangs een boekje uit 
de serie "Handig Bekeken" (maart 1953) met 
een bouwtekening voor een zelfbouwmolen. 
Een technisch ingenieur is er naar mijn 
schatting al gauw een kleine maand mee bezig 
om alles zelf te draaien en te buigen en te 
vijlen etc. Maar toch leuk. 
Ik zoek dwarsstangetjes voor een ABU 1000C; 
een beugel voor een DAM 110 Quick. Mijn 
ABU collectie mist node een Record 700 en 
een zeereel, ABU 20. 
Ik heb voor een zacht prijsje spoelen voor de 
HARDY Marquis 2/3, 10 en de Golden Prince 
9/10 en 10/11. 
Ik zoek een Altex MK I, slinger linkshandig, van 
Hardy. 
Enkele - uiterlijk niet fraaie, maar innerlijk 
goudeerlijke - Pezon et Michel zeemolens heb 
ik in de aanbieding. Etc. etc. 
Graag zie ik u in Empel op 28 april en besmet 
u - voor zover dit nog niet is geschied - met het 
verzamelaarvirus. 
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