
LEDEN LET OP, WANT DIT GAAT VERKEERD! 
 
Ja, de oproep om meer kopij voor ons blad is 
duidelijk. Maar: waarover moet je schrijven? Als 
'gewone' verzamelaar van hengelsportboeken 
verbaast het mij regelmatig dat door de leden 
van de VHV zoveel wordt onderzocht. Deze 
leden, die vaak met veel inzet van tijd en geld 
allerlei belangwekkende info over verzamelbare 
hengelsportspullen boven water weten te tillen, 
en dan ook nog eens daarover berichten in 'De 
Vissende Verzamelaar', zouden eigenlijk door 
de 'meelopende' of 'slapende' leden met respect 
moeten worden behandeld! Voor al die passieve 
leden haal ik nog eens een zinnetje aan van 
Kees Ketting, zoals dat staat in het eerste 
nummer van de eerste jaargang. "Maar met de 
hulp van alle leden - ook die van u dus - zal het 
snel uitgroeien tot een volwaardig blad." 
 
 
VLOEDGOLF VAN KRITIEK 
 
Ik herinner me nog goed dat een probleem zoals 
dit ook eens heeft gespeeld bij de Karperstu-
diegroep Nederland. Daar kwam toen zelfs het 
voorstel op tafel passieve leden te gaan weren! 
Een en ander werd mede veroorzaakt door het 
feit dat er op door de leden ingezonden kopij 
bijzonder veel kritiek kwam - vaak van passieve 
leden die nog nimmer hun handen voor de 
vereniging hadden laten wapperen, met als 
gevolg dat op het laatst bijna niemand meer voor 
'De Karper' durfde of wenste te schrijven. Het 
eerste boek van Evert Aalten en Ruud Jongens, 
getiteld 'Succesvol Vissen Op Grote Karpers', 
werd bedolven onder een lawine van kritiek, die 
bij de beesten af was. Aalten en Jongens, nette 
en bescheiden leden van de Karperstudiegroep, 
werden domweg afgemaakt, terwijl er van zich 
verdedigen op een ledenvergadering ook al 
niets kwam. Gelukkig luwde de storm na enige 
tijd en loste het probleem zich min of meer 
vanzelf op toen er wél werd geluisterd. De 
volgende bladen van de Karperstudiegroep 
stonden zoals gewoonlijk weer vol met allerlei 
informatie zonder dat daarop veel negatieve 
kritiek kwam. 
Gelukkig spelen dergelijke zaken niet bij de 
VHV, alhoewel je af en toe toch een rotte appel 
tegenkomt; de laatste werd evenwel snel 

ontdekt en ontmaskerd (zie het vorige nummer 
van 'De Vissende Verzamelaar'). 
 
INFO DIE HOUT SNIJDT 
 
Als je eens door oudere nummers bladert, kun je 
zien dat reeds verscheidene onderwerpen zijn 
behandeld, zoals de code op Hardy-hengels, 
waaruit valt af te kunt leiden in welk jaar een 
bepaalde hengel werd gebouwd. Over ABU-
molens is geschreven door de heer 
K.Hausmann uit Duitsland, de heer Joy van 
Hengst maakte het Mitchell Handboek en ook 
Kees Ketting doet regelmatig een duit in het 
zakje. Zo verblijdde hij ons onder meer met 
informatie over de Luxor/Crack molens, die ik 
onmiddellijk kon doorspelen naar een oude 
bekende die informatie over deze molens 
begeerde. De genoemde clubleden - en 
natuurlijk ook ALLE anderen die artikelen 
leverden en nog steeds leveren! - publiceerden 
hun gegevens of bevindingen speciaal voor ons, 
zodat wij er gratis van kunnen profiteren. 
 
 
GESTOORD 
 
Zo schreef een lid eens over mechanische 
vishaken. Als je daarover praat met een 
vreemde, dus met iemand die niet zelf ook 
hengelaar is, wordt je aangekeken alsof je 
geestelijk gestoord bent. Men vergeet daarbij dat 
alles wat met hengelsport te maken heeft voor 
verzamelaars interessant kan zijn. 
We hebben zelfs iemand in het ledenbestand 
(Carl Kuipers) die kan repareren wat voor zijn 
voeten komt. Je kunt bij hem terecht voor vragen 
en informatie en je kunt het geloven of niet, 
maar hij kan ontbrekende onderdelen nog eens 
zelf vervaardigen ook! 
Tot slot: ik weet wel zeker dat ik vele andere 
actieve leden vergat te vermelden. Maar dat 
deed ik echt niet met opzet, heren. 
Slotvraag: hebben we op onze 
penningmeesteresse na nog meer vrouwelijke 
leden? 
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