
"VISFRIS" IN HET DOOSJE 
 
Het schijnt dat verzamelen in ieder mens is 
aangeboren. Psychologen verklaren dit 
verschijnsel door te verwijzen naar ons verre 
verleden, toen we alleen maar konden overleven 
door de jacht, de visserij en... het verzamelen. 
Want als er niets te jagen of te vissen viel, 
konden onze voorvaderen alleen maar 
overleven door terug te vallen op verzamelde 
voorraden zoals noten, fruit e.d. 
 
Deze ingebakken verzameldrift manifesteert zich 
nog steeds zeer dominant in de moderne mens, 
want er wordt heel wat verzameld in onze 
huidige samenleving. 
Zo zal menige hengelsportverzamelaar in zijn 
jeugd kennis hebben gemaakt met bijv. het 
sparen van postzegels. Het begint met het 
bewaren van gestempelde exemplaren en 
eindigt met het zoeken naar postfrisse 
(ongebruikte zegels met alle tandjes en originele 
gomlaag) exemplaren. 
 
Deze trend is ook terug te vinden bij de 
hengelsportverzamelaar. De beginnende 
verzamelaar zal dikwijls alles verzamelen wat 
hij/zij maar gratis of goedkoop te pakken kan 
krijgen. 
Dan nadert het moment dat ruimtegebrek zijn 
kop begint op te steken, waardoor de 
verzamelaar het besluit moet nemen om zijn 
collectie uit te dunnen. 
Dat "uitdunnen" heeft een nuttig en sociaal 
aspect. Hoezo ...sociaal? Wel, op deze manier 
komt er dan weer wat oud hengelsportmateriaal 
in omloop, bijv. via het aanbod ervan op hengel-
sportbeurzen. Het zou voor het verzamelen in 
het algemeen een regelrechte ramp zijn als er 
alleen maar oude spullen in verzamelingen 
verdwijnen en er nooit meer uitkomen. 
 
Maar gelukkig (of helaas?) kent elke 
verzamelaar het moment dat hij moet besluiten 
om weer materiaal uit zijn uitgedunde 
verzameling op de markt te brengen. 
Omdat het -bijna- altijd de minder mooie en/of 
minder zeldzame spullen zijn die te koop worden 
aangeboden zakt het peil van het aangebodene 
in de loop der jaren aanzienlijk. 
Daarom is het bijzonder prettig om op 
hengelsportbeurzen nieuwe -en vooral 
buitenlandse!- verzamelaars te ontmoeten. 
De aanwezigheid van veel Belgische en Franse 
verzamelaars is voor mij bijzonder nuttig 
geweest. 
Voorbeeld: ik heb ruim ZES JAAR gezocht naar 

het allereerste model van de RU MER, voordat 
ik in Nederland zo'n -overigens beschadigd- 
exemplaar te pakken kreeg. Op onze 
Eurobeurzen kom ik nu die oude RU's 
regelmatig tegen, en dikwijls veel gaver en 
goedkoper dan mijn eerste exemplaar. 
Lange tijd ook zocht ik naar het Zwitserse 
Rekord molentje, waar Jan Schreiner zo mee 
dweepte. Eindelijk een gevonden, om later te 
constateren dat ze op de Eurobeurs volop -en 
alweer goedkoper- op de tafels lagen. 
 
Hetzelfde geldt ook voor de oudere Luxor 
modellen. Wat dus in het ene land zeldzaam is -
en dus dikwijls duur- is vaak in het land van 
oorsprong door het grotere aanbod en 
concurrentie volop en voor redelijke prijzen te 
vinden. 
Lange tijd was er op de Empel beurzen weinig 
aanbod van ABU spullen, maar sinds de grotere 
aanwezigheid van Duitse verzamelaars, die gek 
zijn op alles wat met ABU te maken heeft, is dat 
drastisch veranderd. Opvallend is dat ABU reels 
en molens op de Duitse tafels vaak hagelnieuw 
worden aangeboden. Niet "postfris" dus, maar 
"visfris" in het doosje (compleet met olie, sleutel 
etc.). 
 
Ja, er zijn verzamelaars die uitsluitend 
spieksplinter nieuwe molens en reels 
verzamelen, die zo uit de winkel lijken te komen. 
Afijn, de prijs is er dan ook naar; veelal het 
dubbele van een gebruikt exemplaar in redelijke 
staat. Ik heb de pest aan die dozen omdat het 
enorme ruimtevreters zijn en daarom ontbreken 
ze in mijn collectie. Ik heb ook geen boodschap 
aan nieuw spul. 
Oud hengelsportmateriaal krijgt voor mij pas 
emotionele waarde als er duidelijk zichtbaar mee 
is gevist. 
 
Ik bezit een Hardy Perfect  -klassieker die 
eigenlijk in geen enkele verzameling mag 
ontbreken, al is het er maar ééntje - waarmee zo 
lang is gevist dat naast het ivoren knopje aan de 
hendel de verf geheel is weggesleten. Jawel, 
ivoren knopje, héél oud, waar vind je nog zoiets. 
Zo heb ik in mijn verzameling diverse molens 
waar ooit het molenvoetje van is afgebroken en 
die door vroegere eigenaars op soms 
ontroerende wijze zijn gerepareerd. Voor mijn 
geestesoog zie ik de teleurgestelde visser bezig 
om zijn kostbare bezit weer visklaar te maken en 
proef ik de voldoening als dat dan ook nog lukt. 
Voor handige doe-het-zelvers heb ik trouwens 



helemaal een groot zwak. In de loop der jaren 
heb ik ruim veertig eigenbouw werpmolens en 
reels verzameld. 
Mijn mooiste exemplaar? 
Een werpmolen gemaakt van het slinger-

gedeelte van een... naaimachine! En dat is toch 
wel heel wat anders dan "visfris-in-een-doosje", 
nietwaar? 
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