
WAAR BEGIN JE AAN? 
 
Bij ondergetekende sloeg de verzamelkoorts toe 
toen hij in de zeventiger jaren begon als 
karpervissertje. Nu, in 1998, vis ik nog steeds op 
karper en ik ben bestuurslid van een hengel-
sportvereniging, plus visstandbeheerder. De 
boeken van Jan B. de Winter en Rini Groothuis 
maakten destijds de grootste indruk op me. Ik 
had het boek KARPER van Groothuis 
tweedehands gekocht voor amper twee tientjes. 
Er zaten weliswaar enkele bladzijden los, maar 
dat deerde mij niet. De sfeer die het boek 
uitstraalde was ongekend en ik las het in één 
adem uit. 
 
KARPERVISSEN van de Winter was eveneens 
een knaller. De schrijver voerde je bij het lezen 
mee alsof je naast hem zat te vissen. Ik geloof 
dat de huidige generatie karperaars deze 
mannen van het eerste uur amper nog kennen. 
Dat is een groot gemis! 
 
Ook de hengelsportpers berichtte over 
befaamde karpervangsten, zoals over die van 
de fameuze Henny Mattemaker. Ik werd lid van 
de Karper-studiegroep en de Carp Society en 
nog steeds zoek ik naar diverse klassieke 
karperboeken. Het vinden ervan verloopt 
overigens steeds moeilijker, omdat je 
kieskeuriger wordt en bijvoorbeeld ook zoekt 
naar boeken plus omslag. Als klap op de vuurpijl 
ben ik eveneens molens gaan verzamelen en 
allerlei andere antieke spullen. (Mijn vrouw denkt 
af en toe vast wel: "zonde van al de ruimte die 
zijn hobby opslokt"). 
 
VERZAMELBEURS 
 
Op een gegeven moment las ik over een 
verzamelbeurs van de VHV in Empel, in "De 
Lachende Vis" nog wel. Hoe verzinnen ze het! Ik 
ging er met een vismaat heen en jawel hoor: 
binnen het uur was ik blut, maar ik had veel 
gevonden waar ik zeer tevreden mee was. Ik 
bezocht de beurs vaker, ging eveneens naar 
"Eindhoven" waar ik VHV-lid werd. 

Ik vertel dit alles niet omdat ik zo'n goede 
schrijver ben, maar omdat ik vind dat je als lid 
ook eens iets van je moet laten horen. De leden 
die dit blad verzorgen doen dit immers 
eveneens! 
 
HENGELSPORTCATALOGUS 
 
Kent u ze ook, de mannen die alles hebben wat 
op de boekenlijst van Tom Flipse staat. Brrrr! Ik 
moet er niet aan denken. Of juist wél...? 
Vaak kom ik boeken tegen die niet op Flipse's 
lijst staan. Dan denk je dat je iets zeldzaams 
hebt gevonden, wat evenwel hoogst zelden het 
geval is. En dan voel je je zwaar teleurgesteld. 
 
Ik verklap geen geheim als ik stel dat de prijzen 
die Flipse noemt eveneens voor veel 
opschudding hebben gezorgd. De prijzen die 
men na het verschijnen van deze publicatie 
vraagt, stegen namelijk aanmerkelijk, hetgeen 
sommige verzamelaars hem niet in dank 
hebben afgenomen. 
 
Ik ga altijd als volgt te werk. Ik betaal de prijs die 
wordt gevraagd, of ik doe een tegenbod en dan 
is het domweg ja of nee. Werd het nee? Nou, 
nog geen man overboord. Er is meer op de 
wereld dan een oud boek hoor! 
 
Ik denk dat de meeste startende verzamelaars, 
net als ik destijds, de fout maken het eerst op 
zoek te gaan naar de meest voorhanden zijnde 
boeken. Want het geeft beslist een lekker gevoel 
als je uit Empel terugkomt en in één klap 20 of 
25 titels van je zoeklijst weg kunt strepen - en 
dat terwijl je je eigenlijk voor hetzelfde geld beter 
enkele zeldzame titels had kunnen aanschaffen. 
 
Ik wens alle leden een plezierig 'zoek-jaar', met 
af en toe een duidelijke KANJERDAG. 
Maar niet al te vaak natuurlijk, want dan gaat de 
lol er af. 
 

Hennie Hoefakker 
 
 


