
HOE TE VERZAMELEN? 
 
Het begin van een verzameling is meestal het 
bezit van oude maar dierbare zaken die met 
een hobby te doen hebben. Zo zal iedere 
sportvisser met nostalgische gevoelens het 
allereerste hengelsportmateriaal bekijken dat 
bij een kast-uitmesting tevoorschijn komt. Want 
daaraan zijn zoveel fijne herinneringen 
verbonden. 
Van weggooien is natuurlijk geen sprake; de 
spullen krijgen zelfs een mooi in -het 
ooglopend plekkie... en het zaad van een 
hengelsport verzameling ligt in vruchtbare 
grond. Tja, zo is het mij vergaan en u 
medeverzamelaars hoogst waarschijnlijk ook. 
 
Maar nu de rest van het verhaal. 
Hoe moet het verder? Hoe bouwt u een 
verzameling op? Begin met iedereen in uw 
omgeving te vertellen dat u 
hengelsportartikelen verzamelt. Wat dan wel? 
Zeg eenvoudigweg dat u ALLES verzamelt wat 
met sportvissen te maken heeft. Hoe meer u 
uit uw nabije omgeving loskrijgt, hoe beter dat 
is, want wat u niet specifiek verzamelt kunt 
altijd als ruil materiaal gebruiken. 
De meeste verzamelaars die ik ken 
verzamelen werpmolens en reels, maar 
daarnaast zijn er ook die uitsluitend hengels 
OF kunstaas verzamelen. Maar bijna allemaal 
verzamelen ze ook hengelsport boeken en 
catalogi. En dat raad ik ook iedere beginner 
aan, omdat je in die boeken en catalogi een 
schat van informatie aantreft. Ik wijs in dit 
verband op de diverse uitgaven van Jan 
Schreiners "FLITSEND NYLON". 
In de acht drukken treft u een prachtig foto-
overzicht aan van werpmolens die in de 
periode 1950 - 1968 in Nederland te koop 
waren. Probeer ze te pakken te krijgen, die 
acht drukken! 
 
VLOOIENMARKTEN 
Een goedkope manier om een hengelsport 
verzameling uit te breiden is het stelselmatig 
bezoeken van rommelmarkten. De kans dat u 
daar iets aantreft is niet groot, maar als u wat 
vindt is de prijs heel laag. Zo zag ik onlangs 
een lief oud 
DAM-werpmolentje in een vlooienmarktkraam 
liggen. Ik kocht de molen voor... één kwartje. 
 
ADVERTEREN 

Plaats advertenties in plaatselijke dagbladen. 
Vaak kunt u in advertentiebladen zelfs gratis 
annonces plaatsen. Nadeel van deze methode 
is dat aanbieders vaak denken iets van 
onschatbare waarde te bezitten. Ook het 
plaatsen van gratis advertenties in 
supermarkten en warenhuizen kan iets 
opleveren. 
 
SCHRIFTELIJK KOPEN 
Een aantal Engelse handelaren in antieke 
hengelsportspullen verstuurt iedere twee 
maanden catalogi (veertig pagina's dik) met 
aanbiedingen van vooral Engels materiaal. Je 
schrikt soms wel van de prijzen. Die zijn vaak 
hoog omdat de Engelse markt volkomen 
verpest is door Amerikaanse opkopers die 
werken in opdracht van puissant rijke bazen. 
Vooral het veel gezochte merk Hardy is 
peperduur. 
 
VEILINGEN 
Een kleine groep Nederlandse verzamelaars 
bezoekt Engelse veilingen waarop uitsluitend 
OF gedeeltelijk oud hengelsportmateriaal 
wordt geveild. Een bezoek aan zo'n veiling is 
natuurlijk een fascinerende happening, maar… 
de kans op een echt 
koopje is klein (tel ook even de reis- en 
verblijfkosten !). 
 
BEURZEN 
Op tal van beurzen kunt u ruiItafels aantreffen, 
maar ook stands van VHV-leden die hun 
dubbele materialen te koop aanbieden. We 
denken bijvoorbeeld aan de Fly Fair en 
Zeehengelsport Totaal. Het loont soms zeer de 
moeite om tijdens een beurs DIVERSE 
MALEN langs een ruiltafel te lopen. 
 
ONZE VHV-VEILING / BEURS 
 
Onze 6-maandelijkse VHV-veiling is en blijft 
toch de meest geschikte gelegenheid om 
goedkoop te kiezen uit een zeer groot aanbod 
van verzamelmateriaal, waarbij u dan zelf ook 
nog uw doublures kunt ruilen en verkopen. 
Echte koopjes zijn mogelijk 
op de veiling. Die veiling was de laatste beurs 
zo’n succes dat we van plan zijn om er 
meerdere gedurende de beurs te organiseren. 
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