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Wat is antiek of oud in het wereldje van 
hengelsportverzamelaars? 

 
Hoe vaak zal een verzamelaar voor de vraag 
komen te staan of een bepaald voorwerp uit de 
hengelsportwereld al of niet de moeite van het 
verzamelen waard is? Hulp om die prangende 
vraag te beantwoorden kan hij nauwelijks 
verwachten en dus zal hij zelf een besluit 
moeten nemen om afgaande op zijn gevoel de 
knoop door te hakken. Stel dat u al sinds een 
groot aantal jaren sportvisser bent dan mag en 
moet u de spullen waarmee u bent begonnen 
te vissen met een gerust geweten in uw 
verzameling opnemen. Dat alleen al op grond 
van de sentimentele waarde die u aan die 
spullen toekent, zelfs al zijn die zaken wat 
leeftijd betreft niet stokoud. 
 

 
De Ru-Mer 46 

 
Hoe begint het? 
 
De allereerste werpmolen die ik ooit ten 
geschenke kreeg was een RU MER die ruim 
vijftig (!) jaar trouwe dienst heeft gedaan en 
die, allesbehalve versleten, nu een plaatsje 
heeft gekregen  tussen de ruim tachtig andere 
RU molens die ik in de loop van de jaren 
bijeengescharreld heb. Mijn belangstelling voor 
dit interessante merk is dus  ontstaan door die 
eerste RU MER waar ik ooit mee viste en die ik 
vaak van de plank pak en liefdevol laat 
draaien... Zoveel herinneringen aan 
vreugdevolle uren aan de waterkant worden 
dan opgeroepen! Vooral als je als verzamelaar 
niet meer zo piepjong bent dan weet je dat in 
de naoorlogse jaren de aanschaf (of de 
schenking) van een hengel of werpmolen een 
zeer emotionele en kostbare gebeurtenis was. 
Hengels uit die periode zijn meestal in de loop 
van de jaren al gesneuveld maar met een 
beetje geluk zijn werpmolens en reels (al dan 
niet defect) bewaard gebleven .Wees zuinig op 

die oude spullen want van die dingen worden 
met de dag zeldzamer omdar er  elke dag 
definitief oude hengelsportartikelen verdwijnen. 
 
Laat u dus rustig leiden door het sentiment als 
het op verzamelen aankomt. Het plezier dat u 
van uw -al dan niet oude- spullen heeft staat 
voorop. 
 
Wat is oud of antiek 
 
Blijft nog de vraag wat nu eigenlijk antiek of 
oud is wat betreft hengelsportmateriaal? Mag 
ik zo vrij zijn om in deze materie een voorstel 
te doen? Hoewel er veel verzamelgebieden 
zijn voor verzamelaars (we denken even aan 
postzegels met afbeeldingen van vissen en/of 
vissers, speldjes, badges, vistonnetjes, 
aasbakjes, kunstaas, enz.) beperken we ons 
voor het gemak maar even tot de drie meest 
favoriete gebieden: hengels, boeken en vooral 
werpmolens en reels. We denken dat 10% van 
de verzamelaars hengels verzamelt, 20% 
boeken verzamelt en 70% werpmolens en 
reels verzamelt. Waarbij we wel de 
aantekening  moeten maken  dat veel 
verzamelaars alle drie de  categorieën 
verzamelen. Maar het leeuwendeel van de 
aandacht gaat toch  uit naar de boeken en de 
werpmolens en dat is zeer begrijpelijk. Want 
zowel boeken als werpmolens zijn op 
uitzonderingen na zeer goed te traceren en 
geven nauwkeurige informatie over de 
productiedatum en de makers. 
 

 
De Fin-Nor N°3 

 
Juist omdat de ouderdom van deze twee 
verzamelgebieden zo goed is te achterhalen 
stellen we voor om alles wat voor 1940 is 
gemaakt als antiek te bestempelen en alles 
wat dateert na 1940 als oud. Blijft nog de vraag 
open tot welk jaar we iets oud mogen noemen 



 .

want het is natuurlijk onmogelijk om dat te 
bepalen. De tijd staat immers niet stil.... Een 
molentje dat vandaag nog als modern moet 
worden bestempeld en dus niet verzamelbaar 
is, is over tien jaar misschien al “oud” te 
noemen. 
 
In dit verband valt er nog een interessant 
verschijnsel op te merken. Sommige merken 
werpmolens en reels die een uitstekende 
reputatie genieten (de zogezegde Rolls-
Royces) worden door veel verzamelaars 
verzameld ongeacht hun leeftijd. Voorbeelden 
hiervan zijn ABU, MITCHELL, FIN-NOR en 
HARDY. 
 
Het Verre Oosten… 
 
Het is triest te moeten constateren dat de 
productie van bijna alle werpmolens en reels 
uit Amerika en Europa is verplaatst naar het 
verre oosten. De meeste Europese merken 
brengen dus onder eigen naam producten op 
de markt  die in het verre oosten gemaakt zijn. 

We constateren dat verzamelaars daar een 
grote hekel aan hebben en liever de oudere 
Europese molens en reels verzamelen. 
Gelukkig zijn er daar ontelbare van... 
 
Ook de Japanse topmerken als SHIMANO en 
DAIWA, die een groot marktaandeel in Europa 
hebben veroverd, kunnen zich niet in de gunst 
van de verzamelaars verheugen en worden 
zeer weinig aangeboden op beurzen en 
veilingen en dan nog tegen zeer lage prijzen. 
Raar maar waar. Wie dat kan verklaren mag 
het zeggen. Fout imago of misschien nog niet 
oud genoeg? 
 
En wat zouden de Japanse verzamelaars dan 
wel verzamelen?  
 

Iwan Garay 
 

Afbeeldingen: verzameling Herman 
Verswijveren 
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