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Bijna twintig jaar... 
  
Ja, zolang bestaat ons verzamelcluppie al en 
dan kom je als man van het eerste uur in de 
verleiding om terug te blikken op al die jaren. 
Ikzelf verzamel al meer dan 25 jaar oude 
hengelsportmaterialen en kende voor de 
oprichting van de vereniging van 
hengelsportverzamelaars slechts drie 
hengelsportverzamelaars en dat waren alle 
drie hengelsporthandelaren. Via via vernam 
ik bij geruchten dat er ook enige particulieren 
waren die dezelfde hobby hadden en na een 
zoektocht waarbij ik heel Nederland heb 
doorkruist heb ik kennis gemaakt met vier 
andere verzamelaars. 
Dat was voor ieder van ons een heugelijke 
gebeurtenis want eindelijk konden we met 
onze gelijkgezinde vrienden van gedachten 
wisselen en eindeloos ouweh... over onze 
hobby. 
Uit dit enthousiasme werd het dwaze 
verlangen geboren om een vereniging van 
hengelsportverzamelaars op te richten. 
Dwaas... jawel want als je er met het 
gezonde verstand over ging nadenken dan 
moest je wel tot de conclusie komen dat je 
geen schijn van kans had om in de opzet te 
slagen. Maar ja, sportvissers schijnen een 
beetje gek te zijn en verzamelaars ook en dat 
is dan dubbelop en dus ga je de werkelijkheid 
uit het oog verliezen. Met zes man een 
vereniging oprichten zonder dat je ook maar 
het geringste idee had hoeveel verzamelaars 
er in Nederland zijn, jawel een tikkie gestoord 
ben je dan wel. 
  
Maar hoe dan ook, dank zij de medewerking 
van Belgen, Engelsen en Duitsers kwam de 
vereniging van de grond en heeft nu bijna 

honderd leden. We organiseren een gezellige 
beurs voor onze eigen leden en een 
internationale beurs die op het vasteland van 
Europa zijn gelijke niet kent en waar 
verzamelaars uit geheel Europa en Engeland 
met plezier naar toe trekken. We zijn 
hartstikke trots op die beurs waarvoor we met 
genoegen de felicitaties van onze 
buitenlandse gasten in ontvangst nemen. 
Felicitaties die vaak vergezeld gaan met de 
verzuchting waarom zo een beurs in hun 
eigen land niet georganiseerd kan worden. 
Men begrijpt ook niet hoe we erin slagen om 
de tafelprijs van 25 euro zo laag te houden 
zodat die voor iedere modale verzamelaar 
toegankelijk is. 
 
Ons geheim? We hebben een bestuur dat zo 
weinig mogelijk kosten maakt en daar 
profiteert iedere verzamelaar van. Bovendien 
leveren de tafelhouders bijna zonder 
uitzondering items voor de veiling die iedere 
eurobeurs gehouden wordt en de opbrengst 
van die veiling houdt ook de kosten van de 
tafelhuur laag. Over die veiling gesproken, we 
kunnen vooral de beginnende verzamelaars 
aanraden om naar die veiling te komen. Veel 
interessante verzamelstukken worden hier 
soms voor zeer lage prijzen verkocht: echt de 
moeite waard. 
Waar we ook trots op zijn is ons fraaie 
clubblad dat boordevol nieuws staat over 
alles wat met het verzamelen te maken heeft. 
Kortom, we zijn lekker bezig en laten ons ook 
niet door de crisis van het organiseren en 
verzamelen afhouden. 
 

Iwan Garay
 
 

 
De stichtingsvergadering in 1993. Vlnr: Joep Foppele, Kees Ketting, Yvan Bonnevalle, Iwan 

Garay, Arie Saueressig en Herman Verswijveren 
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Even herinneringen uit 1993 ophalen... 
 

 
Frank Kloek, Jerry Weijers en Herman Verswijveren 
 

 
Paul Vekemans en een -zoals steeds- goedlachse Yvan Bonnevalle 
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Arie Saueressig is druk in de weer met het aanprijzen van spullen 
 

 
Onze secretaris Herman Verswijveren, Ken Takahashi en Yvan Bonnevalle  
 
Nvdr : wat waren we toen jong en mooi ! 


