
TIEN JAAR VHV 
 
Onze VHV viert haar 10-jarig bestaan. 
 
Wat moet je doen als je met het 
hengelsportverzamelaarsvirus besmet bent en je 
kent verder niemand die dezelfde hobby heeft. 
Je legt je oor te luister en beetje bij beetje 
ontdek je via via dat er in ons kleine landje nog 
een paar meer van die gekken rondlopen. 
Een afspraak met die medeverzamelaars was 
snel gemaakt en bij ieder bezoek werd de vraag 
gesteld of ze bereid waren om een vereniging 
van verzamelaars op poten te zetten. 
 
Iedereen was direct laaiend enthousiast hoewel 
we eigenlijk niet goed wisten waar we aan 
begonnen. Het was eigenlijk een sprong in het 
duister, ook financieel. Want we begonnen met 
een lege kas en alle risico's werden door de 
initiatiefnemers gedragen. Want voor de eerste 
beurs moest er toch wel een zaal gehuurd 
worden, brieven werden verzonden en ook de 
kosten van het clubblad en verzending ervan 
waren niet mis. 
 
Wie waren die initiatiefnemers eigenlijk, die niet 
bang waren om een aanzienlijk risico te nemen. 
Dat waren: Joep Foppele, Herman Verswijveren, 
Kees Ketting, Arie Saueressig, Yvan Bonnevalle 
en Iwan Garay. 
 
Dit groepje pioniers heeft lang nagedacht over 
de structuur van de club en in verband daarmee 
ook over de doelstellingen. 
Over de doelstellingen waren we het snel eens: 
we wilden tweemaal per jaar een beurs voor 
onze leden organiseren en ook tweemaal per 
jaar een clubblad uitgeven. 
En boven alles we wilden dat zo goedkoop 
mogelijk doen. 
 
Omdat we allemaal veel ervaring hadden 
opgedaan met bestuursfuncties in andere 
verenigingen wisten we dat de structuur van een 
echte vereniging nogal kostbaar is. En omdat we 
alles zo goedkoop mogelijk wilden houden 
besloten we het maar op een vriendenclub 
zonder officiële status te houden. 
Zodoende konden we de contributie uiterst laag 
houden, namelijk 25 gulden en de tafelhuur in 
Empel slechts 10 gulden per tafel. 
Als u dan weet dat het maken en verzenden van 
het clubblad alleen al 15 gulden per jaar kost, 
dan begrijpt u wel dat er van die contributie niet 
veel overblijft. 
Het nobele streven om alles zo goedkoop 

mogelijk te maken voor onze leden heeft ons in 
de eerste vijf jaar van ons bestaan een beetje 
opgebroken want de kas was en bleef leeg en al 
die tijd hebben de bestuursleden alles uit eigen 
beurs moeten betalen. 
 
Dat is dan ook de reden dat we in de eerste 
jaren geen financieel overzicht gepubliceerd 
hebben. 
 
Het gebrek aan geld werd uiterst pijnlijk gevoeld 
toen we op verzoek van een groep Engelse 
verzamelaars/handelaars de mogelijkheid 
bestudeerden om een grote internationale beurs 
(de latere EURO beurs) te organiseren. 
Na rijp beraad kwamen we tot de conclusie dat 
de VHV dit financieel niet kon en mocht dragen. 
Uiteindelijk hebben twee bestuursleden de 
EURO beurs mogelijk gemaakt door persoonlijk 
garant te staan voor een eventueel verlies. 
Die EURO beurs is een daverend succes 
geworden en is een begrip voor alle Europese 
verzamelaars en we hebben goede hoop dat 
deze beurs weer zo groot wordt als voorheen. 
Ondertussen zijn we in het computertijdperk 
beland en de komst van dit medium betekent 
een enorme uitbreiding van de mogelijkheden 
voor een hengelsportverzamelaar.  
Dat we deze nieuwe ontwikkeling op de voet 
kunnen volgen danken wij aan onze Belgische 
vriend Luc de Medts, die het bestuur is komen 
versterken. Hij heeft ons een website bezorgd 
en heeft met succes een 
samenwerkingsverband met de grote 
Amerikaanse verzamelaarsvereniging ORCA op 
poten gezet. 
 
Een teleurstelling voor het bestuur was dat 
onlangs een aantal leden de vereniging verliet 
uit onvrede met de structuur van onze club. We 
streven ernaar om alle verzamelaars weer onder 
een dak te krijgen en doen ons uiterste best om 
dat op korte termijn te realiseren. 
 
Maar nu de feestmuts opgezet. 
 
Het bestuur heeft besloten dat we op de 
komende Empelbeurs het tienjarig bestaan een 
feestelijk tintje gaan geven. 
 
Kees, die als uitbater van "De Lachende Vis" al 
tien jaar onze onvolprezen gastheer is, zal 
iedere tafelhuurder verwennen met een typische 
Bossche versnapering. Verder zal ieder lid een 
lot ontvangen voor een uiterst interessante 



verloting. Voor die verloting hadden we o.a. een 
zeer kostbare Hardy PERFECT willen kopen 
maar helaas dat konden we niet betalen. Toen 
Kees Ketting (die ons in het verre Ierland 
absoluut niet vergeten is en op de Empelbeurs 
aanwezig was) dat hoorde, stelde hij direkt een 
NIEUWE Hardy Perfect (in doos!) beschikbaar 
en ook nog een nieuwe ABU molen. 
Hartelijk dank Kees!! 
 
Mochten er nog meer leden zijn die een bijdrage 

aan de feestloterij willen geven dan zijn die van 
harte welkom. 
 
Het gratis lot is alleen geldig voor de in Empel 
aanwezige leden en de mogelijkheid bestaat om 
voor 1 euro per stuk loten bij te kopen. 
 
We hopen op 26 april 2003 alle leden te mogen 
begroeten in Empel, ook als u geen tafel huurt. 
 
Iwan Garay

 
 


