
HENGELSPORTVERZAMELING MET TANDJES 
 
Ons land telt meer verzamelaars dan 
hengelaars! Met deze bewering wil ik maar 
aangeven dat verzamelen de meest beoefende 
hobby in Nederland is. Wanneer je een lijst van 
te verzamelen artikelen en objecten bekijkt, 
realiseer je je pas de enorme hoeveelheid van 
zaken die het verzamelen waard blijken te zijn. 
Ik praat dan natuurlijk niet alleen over 
suikerzakjes, sigarenbandjes of lucifers-
merken, maar ook over sinaasappel-
vloeipapiertjes, chocoladewikkels, wirrel-
warrel-kubussen en wc-trekkers. Alles wat 
bewaard kan worden is verzamelwaardig. 
 
Verzamelingen kunnen onderscheiden worden 
naar de soort van te verzamelen zaken. We 
spreken dan van (1) 'platte verzamelingen', dat 
wil zeggen verzamelingen die kunnen worden 
opgeborgen in mappen of albums, zoals 
wijnetiketten, munten, aandelen of zelfs 
toiletpapier en (2) ‘niet-platte verzamelingen', 
die bestaan uit allerhande zaken die zich vaak 
goed lenen voor het uitstallen in een vitrinekast 
in de huiskamer of tijdens een expositie. 
Voorbeelden van dit tweede type 
verzamelingen zijn: aardewerk (van een 
bepaald merk), mechanisch speelgoed, 
beeldjes van olifanten of andere diersoorten en 
boeken. Een combinatie van beide 
verzamelingen treffen aan in een 
'themaverzameling'. Hierbij verzamelt iemand 
alles wat over een bepaald onderwerp te 
verkrijgen is. Een voorbeeld hiervan zou 
kunnen zijn een Märklinverzameling (Märklin is 
het bekende modelspoormerk). We praten dan 
niet alleen over het aanschaffen van model 
locomotieven en rijtuigen, maar ook over 
catalogi van dat merk of boeken met 
beschrijvingen van Märklinproducten. En wat 
te denken van reclameposters, stickers, 
lichtreclames af zelfs officiële postzegels met 
afbeeldingen van Märklinmodellen. 
 
Wanneer je bekijkt hoe de gemiddelde 
verzameling ontstaat, blijkt vaak dat de 
verzamelaar is aangestoken door familie of 
vrienden die iets dergelijks reeds verzamelden 
of dat de verzameling raakvlakken heeft met 
de afkomst of het beroep van de verzamelaar: 
de politieagent(e) dle politiepetten en -hoeden 
uit de gehele wereld verzamelt. 
 
POEN 
 
Bij het verzamelen van hengelsportartikelen 
komt de woede vaak voort uit een passie voor 
de hengelsport die door velen intensief 
beoefend wordt, maar soms is er ook sprake 

van een geldbelegging, voor met name de 
verzamelaar met de brede beurs. Ook hier kan 
de eer der genoemde driedeling toegepast 
worden. Voorbeelden van een 'niet platte 
hengelsportverzameling' zijn de verzamelingen 
werpmolens en reels of (antieke) hengels dan 
wel oude drukken van hengelsportliteratuur. 
De 'thema verzameling hengelsport' zal al 
gauw te omvangrijk worden, waardoor de 
verzamelaar zich beperkingen moet gaan 
opleggen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat 
alleen hengelsportartikelen uit een bepaalde 
specifieke periode verzameld worden. Het gaat 
dan niet uitsluitend over hengels of reels, maar 
om alles wat in de bewuste periode werd 
gebruikt om de hengelsport te bedrijven, te 
beschrijven of te promoten. Ook zou men zich 
kunnen toeleggen op het verzamelen van één 
bepaald merk hengelsportartikelen, zoals 
bijvoorbeeld ABU of Hardy. Zoals eerder 
opgemerkt speelt bij dit soort verzamelingen 
ook de omvang van de portemonnee mee. De 
ouderdom van de te verzamelen objecten en 
de geproduceerde aantallen bepalen in 
belangrijke mate de prijs. Het recent 
geproduceerde materiaal is vaak in zeer grote 
aantallen op de markt gebracht en daardoor 
veelal sneller en goedkoper te bemachtigen 
dan bijvoorbeeld materiaal uit de eerste helft 
van de negentiende eeuw  
 
De derde mogelijkheid. de 'platte' 
hengelsportverzameling, biedt interessante 
mogelijkheden om voor niet teveel geld iets 
moois op te zetten. Ik heb het dan niet oven 
het, bij wijze van belegging verzamelen van 
originele aquarellen, litho's, kopergravures e.d. 
uit lang vervlogen tijden, maar eerder over het 
verzamelen van stickers van allerlei 
hengelsportmerken, -evenementen of -
organisaties. Of wat te denken van het 
verzamelen van ansichtkaarten met 
afbeeldingen van vissen, vissers en 
hengelsportartikelen? 
 
ZEGELS 
 
Één vorm van een platte hengelsport-
verzameling wil ik wat nader belichten, 
namelijk het verzamelen van hengelsport op 
postzegels. Welke vorm van 
hengelsport(verzamelen) je ook bedrijft, voor 
elke individuele verzamelaar geldt dat het 
ontdekken van een ontbrekend stuk voor de 
verzameling is als de aanbeet van een karper 
of een snoek: het adrenalinegehalte in het 
bloed wordt even flink opgejaagd totdat de buit 
veilig in handen is. Dit geldt niet alleen voor 



een antieke werpreel van HFL500, - maar ook 
voor een postzegel van HFL2,50. 
 
Wanneer we zo'n postzegelverzameling gaan 
opzetten, zal vaak nog niet duidelijk zijn hoe 
deze er uiteindelijk uit zal gaan zien. Indien je 
als verzamelende visser of vissende 
verzamelaar start met het opzetten van een 
hengelsportverzameling, zou het bijvoorbeeld 
flink kunnen schelen als er in de omgeving nog 
iemand (of liefst enkele personen) zich 
bezighouden met hengelsport op postzegels. 
Zo iets zou binnen de VHV mogelijk kunnen 
leiden tot een aparte werkgroep. Het 
uitwisselen van ervaringen of ideeën en 
materiaal kan zeer verhelderend werken voor 
het vormen van een verzameling. Zo'n 
verzameling begint met wat we zullen noemen 
de 'stockboek-fase'. In een postzegel 
insteekboek zullen postzegels weggestoken 
worden met afbeeldingen van vissen, vissers 
en hengelsportmateriaal. Na enige tijd rijst dan 
de eerste vraag: ga je verder met postfrisse 
zegels (dat wil zeggen, zegels die nog niet zijn 
gebruikt en waarvan de gomlaag dus nog vol 
ledig intact is) of ga je verder met gebruikte 
zegels, zegels dus die gebruikt zijn waarvoor 
ze zijn ontworpen, namelijk het frankeren van 
poststukken? De postfrisse zegels zijn vaak 
wel een stuk duurder dan gebruikte zegels, 
maar gebruikte zegels daarentegen zijn vaak 
zodanig door de PTT afgestempeld dat een 
deel van de afbeelding onzichtbaar is 
geworden. Deze zegels zijn daardoor minder 
bruikbaar in de verzameling. 
 
Naarmate de verzameling zegels in het insteek 
boek groeit -en dat kan al snel gebeuren, 
tenslotte praten we hier in het algemeen over 
zegels die in prijs variëren van enkele 
dubbeltjes tot enkele guldens- moeten we 
bepalen hoe we de zegels gaan rangschikken 
in het boek. Stoppen we alle zegels van een 
bepaald land bij elkaar of gaan we sorteren per 
onderwerp? Wanneer we zover gevorderd zijn, 
zal er ook al enig idee zijn ontstaan over de te 
vormen verzameling. Wordt het wat we 
noemen een themaverzameling of een 
onderwerpverzameling? Een voorbeeld van 
een onderwerpverzameling zou kunnen zijn 
het verzamelen van alle met behulp van een 
hengel te vangen zoetwatervissen. Hierbij is 
het dan van belang dat de afgebeelde vissoort 
goed herkenbaar moet zijn en het grootste 
deel van de zegel moet beslaan. Een 
themaverzameling gaat veel verder: een 
dergelijke verzameling zou een beeld kunnen 
geven van de ontwikkeling van de vis en het 
vangen ervan in het algemeen en tevens zou 
de verzameling in kunnen gaan op het belang 

van visserijkundig onderzoek en het kweken 
van vissoorten. Ook milieuaspecten dienen te 
worden meegenomen, evenals de 
verschillende methoden en materialen om vis 
te vangen. Om dit alles te belichten zal niet 
kunnen worden volstaan met afbeeldingen van 
vissen alleen, maar zal ook gezocht moeten 
worden naar zegels die iets te maken hebben 
met instanties die zich bezighouden met 
visserijkundig onderzoek en het kweken van 
vis. En wat te denken van zegels met 
hengelsportmateriaal als dobbers, kunstaas, 
hengels of kunstig gebonden vliegen? 
 
Hoe meer men zich in de materie verdiept, des 
te meer zegels komt men tegen die kunnen 
helpen om het onderwerp of thema in beeld te 
brengen. Bij een themaverzameling moet men 
ook de grenzen duidelijk trekken hoever door 
te gaan. De rode draad verwoord in de titel van 
de verzameling, mag niet uit het oog verloren 
worden. Natuurlijk ontkomt men niet aan 
enkele zijsprongen, maar men moet er wel 
voor oppassen niet in de bijzaken verstrikt te 
raken. Bij een onderwerpverzameling ligt dit 
wat eenvoudiger. Alle zegels 
'hengelsportmateriaal' die geen afbeelding 
dragen van hengels, molens, kunstaas e.d. 
vallen buiten dit verzamelgebied. 
 
TONEN 
 
Waar ook over nagedacht moet worden, is hoe 
men de verzameling wil presenteren. Want 
verzamelen (in het algemeen) doet men niet 
om alles in een grote kast op te bergen of te 
stallen in een hoekje op zolder. Verzamelaars 
maken anderen graag deelgenoot van het 
resultaat van de hobby. Nog aardiger wordt het 
als er collega-verzamelaars op bezoek zijn. 
Dan kan uitgebreid van gedachten worden 
gewisseld over hetgeen bereikt is. Ontbreekt er 
misschien nog wat aan de verzameling? Dit 
alles geldt niet alleen voor antieke werpmolens 
of hengels, maar ook voor postzegels. Deze 
laatste laten zich wel wat eenvoudiger in een 
verzameling onderbrengen dan de niet-platte 
verzamelobjecten. Voor allerlei 
postzegelverzamelingen zijn in de loop van de 
afgelopen decennia albums verschenen. De 
één nog fraaier en luxer dan de ander. Ook 
hier is het een kwestie van smaak en beurs 
voor wat betreft de keuze. Bij kant en klare 
albums zit men wel vast aan de indeling die 
reeds in zo'n album is aangebracht. Een 
losbladig album biedt dan boven andere 
systemen het voordeel dat men naar eigen 
inzicht bladen kan toevoegen om zegels onder 
te brengen die als aanvulling gelden. Met de 
nodige creativiteit en handigheid kan een 



dergelijk album natuurlijk ook geheel zelf 
samengesteld worden. Met tekeninkt en liniaal, 
maar ook met behulp van de computer en 
diverse teken- en tekstverwerkings-
programma’s is men in staat een verzameling 
te presenteren in een volledig naar eigen 
wensen opgezet album. Een ander voordeel 
van een losbladig album is, dat wanneer men 
deel neemt aan een tentoonstelling makkelijk 
een aantal bladen kan worden uitgenomen om 
uit te stallen. 

Het verzamelen is iets dat postzegel 
verzamelaars en hengelsport verzamelaars 
gemeen hebben. In een vereniging als de VHV 
kunnen beiden samenkomen. In een 
presentatie naar buiten toe zou zoiets zelfs 
kunnen leiden tot een geïntegreerde 
tentoonstelling. Wie weet wat de toekomst zal 
brengen! 
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