
OPDROGENDE BRONNEN... 
 
Toen ik lang geleden begon met het bijeen 
brengen, vergaren van en zoeken naar oud en 
antiek hengelsportmateriaal, waande ik me bijna 
de enige bewoner der verzamelaarswereld. Ik 
kende destijds slechts twee hengelsporthande-
laren die een uitgebreide collectie gerei bezaten 
(Wim de Mol en wijlen Ronald Fenger) en 
slechts één particuliere collectioneur, te weten 
de Amsterdammer 'Ome' Karel Leijdsman, die 
als directeur van de grootste hengelsportver-
eniging van Nederland ervoor waakte dat geen 
in onbruik geraakt oude hengelsportspullen 
verloren gingen. 
 
FLUITJE VAN EEN CENT 
 
Eertijds was het overigens nog vrij gemakkelijk 
om oud materiaal bijeen te brengen, vooral 
omdat je als beginner 'alles' kon gebruiken. Ook 
via vrienden en bekenden werden veel zaken 
naar je afgeschoven. Immers, het alternatief 
was: in de vuilnisbak kieperen of er mijn per-
soontje een plezier mee doen. Een tweede 
belangrijke bron waren hengelsporthandelaren, 
die ergens in hun bedoening vaak een groot 
aantal dozen met kapotte molentjes hadden 
staan, waarin je, als je geluk had, mocht 
grasduinen. Mooie tijden! 
 
Maar in de loop der jaren bemerkte je toch dat 
deze eertijds zo rijke bronnen definitief 
opdroogden waren. Ook adverteren heeft mij 
nooit iets leuks opgeleverd, terwijl ik op vlooien-
markten slechts hoogst zelden iets aardigs of 
interessants tegenkom, hetgeen gezien de 
aantallen sportvissers in Nederland eigenlijk 
onbegrijpelijk is. Wordt afgedankt materiaal 
zonder meer in de vuilniszak gedeponeerd? 
 
SAMENWERKING 
 
De opdrogende bronnen brachten mij er destijds 
onder andere toe contact te zoeken met collega-
verzamelaars, om via ruil of koop/verkoop beider 
verzameling uit te breiden. Een en ander leidde 
uiteindelijk tot de oprichting van onze VHV. Dit 
aparte en excentrieke 'kluppie' telt nu ruim 
honderd leden, veel meer dan we ooit hadden 
verwacht. De beide beurzen die de VHV jaarlijks 
organiseert, zijn voor mij een grote uitkomst, 
want het gaat om de twee belangrijkste gelegen-
heden waar ik mijn verzameling kan vergroten. 
En dat deze beurzen tevens de mogelijkheid 
bieden om 'dubbelen' te verkopen, maakt het 
verzamelen tevens een ietsiepietsie minder 

duur. (Niet: goedkoper!). Want eerlijk is eerlijk, 
het bijeenbrengen van hengelsportmateriaal is 
een kostbare hobby. (Niet verder vertellen svp, 
vooral niet aan gezinsleden). Gelukkig leidden 
onze beurzen er toe dat de prijzen voor wat 
betreft het gangbare aanbod zich hebben 
gestabiliseerd, waar weer tegenover staat dat 
we op de Empelbeurs zelden iets écht 
zeldzaams te zien krijgen, dit in schrille 
tegenstelling tot de EUROBEURS. Al met al 
mogen we toch écht van geluk spreken dat wij 
nog steeds niet de aandacht van allerlei 'be-
roepsveilers' hebben opgewekt. In landen waar 
dat wel het geval is, worden de prijzen 
kunstmatig hoog (zeg maar enorm hoog) opge-
dreven, zie Engeland en Frankrijk. 
 
GROEI 
 
Nu de vraag wat de toekomst gaat brengen. 
Janus Trompet, de bekende visvriend van de 
redacteur van ons orgaan, stelt altijd dat niets zo 
moeilijk is als voorspellingen te doen, vooral 
wanneer het om de toekomst gaat... 
 
Ik meen dat het aantal verzamelaars in ons land 
stabiel zal blijven en aangezien de spoeling 
dunner is geworden, zal het voor nieuwe 
verzamelaars bovendien niet meevallen een 
collectie op te starten. Ik kan me voorstellen dat 
de aandacht op het verzamelen van molens, 
reels en hengels zich wellicht ietwat verplaatst 
en zich zal richten op andere zaken die verband 
houden met hengelsport. Boeken en tijdschriften 
zullen misschien meer aandacht krijgen, wie 
weet? Als ik kijk naar Engeland, waar het 
verzamelen bloeit als nooit tevoren, moet ik 
constateren dat door het op de markt komen van 
omvangrijke verzamelingen (uit erfenissen) er 
veel materiaal 'opnieuw' beschikbaar komt voor 
collectioneurs. Ook een vorm van recycling 
eigenlijk! 
 
INTERNET 
 
Als ik naar de toekomst kijk, zie ik in het gebruik 
van Internet een ongekende mogelijkheid voor 
verzamelaars over de gehele wereld om met 
elkaar in contact te komen. Ik zit al jaren te 
dubben over de aanschaf van een computer, 
maar stel- de iedere keer de aanschaf uit omdat 
ik niet overtuigd was van het nut. Doch de 
mogelijkheden die Internet mij als verzamelaar 
bieden, hebben nu toch de doorslag gegeven, 
terwijl ook het bestuur zich gaat beraden over de 



mogelijkheden die Internet en een eigen website 
de VHV kan bieden. 
 
ONBEKEND 
 
Er schijnen overigens in Nederland nog steeds 
verzamelaars van hengelsportmateriaal te zijn 
die NIET op de hoogte zijn met het bestaan van 

onze vereniging. Schande! Maar misschien dat 
een website daarin verandering kan brengen. 
Kortom: ook de VHV wil met de tijd meegaan. 
Ik houd u graag op de hoogte van verdere 
ontwikkelingen op dit gebied. 
 

Iwan Garay 

 
 


