
WAT VERZAMELT EEN VHV-LID ZELF? 
 
Wij zijn in onze VHV met ongeveer 100 leden - 
een betrekkelijk bescheiden kluppie en dus klein 
genoeg om een poging te doen elkaar eens wat 
beter te leren kennen door middel van ons 
clubblad. Eén der leden kwam onlangs met de 
suggestie dat bestuurs- én 'gewone' leden in ons 
orgaan eens zouden moeten vertellen wat zij 
precies verzamelen. En waarom. Ik vind dat een 
goed voorstel en ik wil daarom als eerste een 
bijdrage leveren voor de nieuwe rubriek "WAT 
VERZAMELT EEN VHV-LID ZELF?" 
 
BIZAR 
 
Mijn persoonlijke verzamelwoede werd op een 
vreemde manier gewekt, in een hengelsportzaak 
in Breda waar ik een wel zeer vreemde 
werpmolen op de toonbank zag liggen. De 
winkelier vertelde me desgevraagd dat hij dat 
rare ding cadeau had gekregen als 'honorarium' 
voor een lezing die hij voor de leden van een 
visclub had gehouden. 
De schenker had hem verteld dat er van de 
werpmolen hooguit twee stuks in ons land 
bestonden. Dat klopte beslist, want ik ben in al 
die jaren sindsdien nog nimmer een ander 
exemplaar tegengekomen. En niemand (maar 
dan ook écht niemand) kon mij ooit vertellen in 
welk land deze grote onbekende was gemaakt 
of hoe de molen eigenlijk heette. Het apparaat is 
vervaardigd uit bakeliet (!) en vertoont de krank-
zinnigste automatische pick-up overslag die je 
kunt bedenken. Ik heb het stille vermoeden dat 
het merkloze ding uit Tsjecho-Slowakije stamt. 
 
START 
 
Steeds wanneer ik in die Bredase winkel kwam, 
stond ik even met de molen te spelen en 
uiteindelijk kon ik hem los weken - in ruil voor 
een flinke partij Stabilo werpdobbers. 
Zo is het begonnen... 
Ik sleepte mijn aanwinst overal naar toe waar 
sportvissers te ontmoeten waren en misschien 
werd ik daardoor toen al voor een verzamelaar 
versleten, wie zal het zeggen? Zo kwam ik ook 
in contact met de legendarische Frans Domhof 
uit Groningen. Frans was een begaafde bouwer 
van splitcane-hengels en een bekend publicist. 
Toen ik hem voor de eerste maal bezocht had 
hij juist zijn hengelsportzaak opgedoekt en zat in 
zijn maag met een grote hoeveelheid 
hengelsportmateriaal waarvoor hij eigenlijk geen 
plaats had. Omdat Frans vaak in Engeland en 
Ierland viste en een passie bezat voor oud 

hengelsportmateriaal, had hij een prachtige 
verzameling van onder andere greenheart 
hengels met daarbij behorende houten reels. Ik 
besefte maar al te goed dat me een unieke kans 
werd geboden wat van deze prima onderhouden 
antieke spullen te bemachtigen. Ik kocht me dan 
ook volkomen blut! We spraken af dat ik zou 
terugkomen als ik weer voldoende had 
gespaard, maar zover is het nooit meer 
gekomen. Frans Domhof overleed na een 
noodlottige val van de trap... 
Met de werpmolens, reels, greenheart hengels 
en de fraaie 'Hexagon' en 'Firefly' 
splitcanehengels van Frans startte ik dus mijn 
verzameling. 
 
WAT? 
 
Omdat ik snel besefte dat ik me als verzamelaar 
alleen reeds door het (bekende!) 
ruimteprobleem moest beperken, heb ik me 
vooral toegelegd op molens en reels. Ik heb me 
als doel gesteld alle in Nederland tot plus minus 
1970 verkrijgbare werpmolens te pakken te 
krijgen... 
Pas na de oorlog kwam de stroom import-
molens uit bijna alle Europese landen op gang. 
Mijn belangrijkste informatie-bronnen zijn 
hengelsportbladen uit die tijd, maar ook de 
'visboeken' die toen verschenen. 
 
RU WERPMOLENS 
 
Mijn eerste werpmolen - ik kreeg hem ten 
geschenke van mijn schoonvader - was een RU 
MER. Daar vis ik nu nog mee! Vandaar dat ik 
emotionele bindingen heb met het merk RU. Ik 
probeer daarom alle types van de RU-molens in 
bezit te krijgen en ik heb er tot nu toe meer dan 
40 op de kop weten te tikken. Het feit dat de 
importeur van deze molens in Eindhoven 
woonde (net als ik) heeft mij ongetwijfeld veel 
geholpen.  
Sinds jaren tracht ik zoveel mogelijk informatie 
over RU te verzamelen en ik heb in de loop van 
de tijd ruim een kilo aan documentatie-materiaal 
bijeen gesprokkeld. Ik ben overigens bereid om 
mijn kennis over het merk RU te publiceren als 
daarvoor belangstelling bestaat. (Wie volgt met 
andere merken? KK). 
Ik heb overigens opgemerkt dat RU niet bijster 
populair is bij verzamelaars en dat 
dientengevolge de prijzen voor RU-molens aan 
de lage kant blijven. (Voor mij uiteraard een 
goede zaak). 



 
PRETTIG 
 
Het leuke van het verzamelen van RU is het feit 
dat de productie enige jaren geleden werd 
gestaakt. Dit betekent dat je als verzamelaar het 
begin- maar óók het eindpunt van de productie 
kent. 
Je kunt er daardoor naar streven de collectie 
compleet te krijgen. Bij merken die tot op de 
huidige dag produceren weet je eigenlijk nooit 
waar je de verzamel-streep moet trekken. Vele 
collega-collectionneurs leggen de 'antiek-grens' 
bij het jaar 1970 (maar vergeten die grens weer 
als het bijvoorbeeld gaat om ABU...). 
Terug naar RU. Ik profiteer van de gelegenheid 
om mijn manco-lijstje door te geven. Hier komt 
het: RU Olympic, RU Plage, RU Plage Super, 
RU Control, RU 101 in groen, bleu en roze, Cor-
sair 200, RU 330, ALDER met twee kroontjes en 
ALDER Senior (eveneens net twee kroontjes). 
 
HENGELSPORTAUTEURS 
 
Omdat ik al ongeveer 35 jaar in het wereldje van 
hengelsport-auteurs rondspook, heb ik in mijn 
verzameling een apart plaatsje voor hen 
ingeruimd. Ik verzamel bij voorkeur gerei 
waarmee deze VIP's in hun jeugd hebben 

gevist. Zo bezit ik een vliegenreel van Kees 
Ketting, en molens van Ronald Fenger, Ed 
Stoop, John Preger, Jan Eggers, Peter Dohmen, 
Anton van der Vet, Rien van Nunen, Rob 
Geraerts en Frans Domhof, om maar eens de 
bekendste te noemen. Er ontbreken nog vele, 
zoals Stef de Bruin, Willem Zandstra, Hans van 
Onck en Jan Schreiner. Ik houd me aanbevolen, 
heren...! 
 
ZELFBOUW 
 
Omdat ik in een ver verleden bezig ben geweest 
met het ontwerpen en zelfs bouwen van 
werpmolens, heb ik een grote interesse in 
gekken die net als ik eertijds aan het knutselen 
sloegen. Kortom: ik verzamel eigenbouw 
werpmolens en dito reels. Mijn collectie bestaat 
al uit 33 exemplaren, waarvan sommige van een 
aandoenlijke primitiviteit getuigen. Het pronkstuk 
is ongetwijfeld een werpmolen gemaakt van... 
het aandrijfmechanisme van een naaimachine! 
Hengelsporthandelaar Nol Jürgens: nog hartelijk 
bedankt voor dit geschenk. 
Voilà, u weet nu hoe uw dienaar als verzamelaar 
bezig is. (En u weet nu ook waarmee ik te 
verleiden ben). 
 

Iwan Garay 
 
 


