
DE NIEUWE VERZAMELAARSVRIEND 
 
Er bestaan voor een verzamelaar tientallen 
mogelijkheden om oude of antieke hengel-
sportspullen te bemachtigen (in dit orgaan werd 
daar onlangs nog uitvoerig aandacht aan 
besteed). Het vervelende van het grootste deel 
van die manieren is echter dat ze veel tijd en 
energie opslokken. Daarom meld ik hier graag 
een schier onuitputtelijke verzamelaarbron, te 
weten de (of uw) hengelsporthandelaar! Men 
doet er als collectioneur beslist verstandig aan 
hem tot vriend te houden. 
 
MOGELIJKHEDEN 
 
Begin met hem te vertellen dát u verzamelaar 
bent en derhalve belangstelling hebt voor oud 
materiaal. Maak een briefje met naam, 
telefoon/faxnummer en (belangrijk) uw ver-
zamelgebied. Er komen namelijk in de winkel 
vaak klanten met kapotte spullen van voorheen, 
die weliswaar misschien verzamelwaarde 
bezitten, maar vanwege hun ouderdom 
(onderdelengebrek!) niet meer kunnen worden 
gerepareerd. De handelaar kan dan twee dingen 
doen. Hij ruilt het defecte object in en naar 
gelang uw afspraak met hem neemt u het, als 
verzamelaar, voor dezelfde prijs (plus een 
eventuele beloning) weer van hem over. 
 
Nadeel van deze methode is dat de winkelier 
eigenlijk niet of nooit weet of het ingeruilde wel 
aan uw wensen zal voldoen. (U hééft 
bijvoorbeeld al tien Luxor's of RU's in de collectie 
of op uw verkooptafel). 
 
Beter is het volgende: de winkelier deelt de 
aanbieder van het antieke gebrekkige gerei mee 
dat hij mogelijk iemand kent die er belangstelling 
voor heeft. Hij neemt een en ander vervolgens in 
en waarschuwt u. 
 
Zijn moeite moet vanzelfsprekend worden 
beloond, anders komt de liefde van één kant en 
dan droogt deze materiaalbron snel op. De 
verzamelaar dient derhalve royaal over de brug 
te komen. (En desnoods het gerei aan te 
schaffen om te koop aan te bieden op een van 
onze eigen beurzen). 
 
PRETTIG 
 
Voor de winkelier heeft inruilen een 
aantrekkelijke kant, want nieuw materiaal wordt 
daardoor voor de klant goedkoper, waardoor het 
besluit tot inruil c.q. aankoop gemakkelijker 

wordt genomen. Als u op bijzonder goede voet 
staat met de winkelier kunt u misschien een 
kaartje in zijn zaak ophangen met de 
mededeling dat u oud gerei verzamelt? 
 
Wanneer naar aanleiding daarvan vervolgens 
leken op verzamelgebied contact met u 
opnemen om te melden dat ze iets te verkopen 
hebben, is grote voorzichtigheid geboden. 
Meestal hebben de aanbieders dollartekens in 
de ogen en verwachten ze bijzonder hoge 
prijzen voor hun spullen. Het vereist enige takt 
om deze buitenstaanders op aarde terug te 
brengen. Zelf stel ik in zulke gevallen keihard 
een limiet en daaraan houd ik me - tenzij het 
aangebodene uitzonderlijke zeldzaam is. Ook u 
kunt in voorkomende gevallen gerust uw poot 
stijf houden, want de aanbieders hebben over 
het algemeen weinig mogelijkheden om u tegen 
concurrenten uit te spelen. Soms adviseer ik 
aanbieders zelfs om na het afketsen van de 
koop met hun gerei naar een van onze beurzen 
te komen. 
 
Twee keer had zo'n raad reeds een uitermate 
onverwacht en vreemd gevolg: beide malen liep 
zo'n bezoek uit op het noteren van twee nieuwe 
leden! 
 
LUILEKKERLAND 
 
Als uw hengelsporthandelaar er eentje is van de 
oude stempel (alle overjarige en niet meer te 
herstellen spullen bewaren om toch in staat te 
zijn oud gerei van klanten te kunnen repareren) 
waardoor zijn zaak bij wijze van spreken 
stampvol staat met tot de rand gevulde dozen 
met oud materiaal, bestaat de mogelijkheid dat u 
de absolute sensatie van uw verzamelaarleven 
gaat meemaken. Als u de winkelier namelijk zo 
ver krijgt dat u eens in al die dozen mag 
snuffelen en graaien, dan is de kans groot dat u 
zich enige tijd in het verzamelaars-walhalla 
waant. 
 
Vooral als de eigenaar bejaard is, zult u kunnen 
spitten in een ware schat aan oud en antiek 
hengelsportgereedschap -weliswaar kapot en 
beschadigd, maar de kans op de vondst van je 
verzamelaarleven is altijd aanwezig. 
Zo lukte het mij eens uit enkele wrakken van de 
BLUE FLASH (had ik tot dan nog nooit van ge-
hoord, bleek achteraf van Zwitserse makelij en 
uiterst zeldzaam in Nederland, slechts enkele 
exemplaren bekend) één gave BLUE FLASH 



samen te stellen. Onnodig te vertellen welke 
grote sentimentele waarde zo'n vondst voor een 
verzamelaar heeft. 
 
GEVAAR? 
 
Een hengelsportwinkelier zal gewoonlijk met 
verbazing het gedoe van een verzamelaar 
gadeslaan. Van verbazing komt echter vaak 
interesse en voordat men er erg in heeft slaat de 
handelaar eveneens aan het verzamelen! 
De bron voor de 'eerste' verzamelaar lijkt dan 
opgedroogd, maar dat valt in de praktijk 

reusachtig mee. Men krijgt er namelijk een 
conversatiepartner bij - eentje waarmee nu niet 
meer uitsluitend over grote vissen en 
uitzonderlijke vangsten gesproken hoeft te 
worden. En soms ruimt zo'n handelaar al 
spoedig een hoekje van zijn zaak in voor ver-
zamelbare zaken, die dikwijls niet slechts 
bekeken en bewonderd kunnen worden, maar 
ook te koop zijn. Echter: niet meer voor 
superlage prijzen... 
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