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Gooi de verpakking nu eens niet weg! 
 
Ik krijg nog wel eens de vraag wat mijn 
favoriete visblad is en diezelfde vraag is ook 
van toepassing op het televisiegebeuren. Bij 
de bladen is het antwoord gemakkelijk voor 
me: Classic Angling. Ik kijk iedere twee 
maanden vol verwachting uit naar dit blad 
waarvoor ik zelf ook regelmatig een bijdrage 
schrijf. Van ieder nummer, en dat zijn er meer 
dan 100 als u dit leest, leer ik weer iets. Of 
het nu informatie is over oude firma’s, oude 
boeken, verenigingen en niet te vergeten 
verslagen van veilingen van hengelsport-
materiaal, ik vind het allemaal interessant en 
steek er op verzamelgebied iedere uitgave 
iets van op. Dat is ook het geval met mijn 
favoriete televisie programma dat eveneens 
uit Engeland komt. "Flog it" is de naam en 
populair vertaald betekent dat verpatsen of 
verkopen. Mensen die van bepaalde spullen 
af willen, brengen deze naar een bijeenkomst 
waar experts ze taxeren en later op een 
veiling bij opbod verkopen. Het gaat niet 
alleen over antieke zaken maar ook gebruikt 
speelgoed zoals treinen, poppen en bvb. 
Dinky Toys worden vaak aangeboden. Dit 
zeer populaire programma is zo'n beetje 
iedere dag tussen 17.00 en 19.00 uur op 
BBC 1 of 2 te zien en bestaat al meer dan 10 
jaar. Er zullen nu wellicht lezers zijn die zich 
afvragen wat Classic Angling en Flog It met 
mijn bijdrage in het VHV-blad te maken 
hebben? Mijn eerlijke antwoord is: heel veel 
en ik zal proberen dit zo helder mogelijk 
duidelijk te maken in dit artikel. 
 

 
Met verpakking is zo'n stukje kunstaas 
veel interessanter 
 
Kwaliteit, conditie, uniek, populariteit en 
eerste verpakking bepalen de prijs. 
Bovenstaande factoren kom je volop tegen in 
zowel mijn favoriete blad als Tv-programma 
en ik leer er iedere dag nog van. Neem de 
factor kwaliteit. Ik durf te stellen dat een 
doorsnee VHV lid de kwaliteit van een 

Shimano molen of ABU reel made in Sweden 
hoger inschat dan een ramsj molen uit 
Bangla Desh. Idem dito met een hand 
geteste Finse Rapala plug vergeleken met 
plastic imitatie uit China met minimale actie 
onder water. Het gevolg is wel dat veel 
verzamelaars dan ook kwaliteit gaan 
verzamelen omdat zo’n verzameling zijn 
waarde houdt. Het was voor mij een grote 
verrassing om te ervaren hoeveel personen 
en zelfs verzamelaarclubs spullen van 
kwaliteit firma's als ABU, DAM, Rapala, 
Mepps en Hardy verzamelen. In de loop der 
jaren heb ik met een aantal van deze 
volbloed verzamelaars een goed contact 
gekregen en ook informatie en materiaal 
uitgewisseld. Vooral het onderling ruilen 
bevalt me goed. Neem bvb. de deal die ik 
met ABU verzamelaar Wayne Real uit 
Australië maakte. Ik stuurde Wayne een 
Nederlandstalige Abu catalogus uit 1980 en 
hij maakte mij blij met een Napp och Nytt 
catalogus uit 1948. Ik kom later in dit artikel 
nog wel een keer terug bij deze levende ABU 
encyclopedie maar geef nu alvast ABU-
verzamelaars de schitterende website van 
Wayne door: www.realsreels.com. 
 

 
Ik wist niet dat de groene verpakking 
zeldzaam was 
 
Dat de conditie van te ruilen of te verkopen 
spullen een belangrijke rol speelt zal iedereen 
snappen en daarmee ben ik aangekomen bij 
het hoofdonderwerp van dit artikel: de 
verpakking. Als er een zaak is die ik via 
Classic Angling en Flog It geleerd heb, is het 
wel dat de toegevoegde waarde van de 
originele verpakking zeer groot is, 50% is 
geen uitzondering. Of het nu om de luxe 
verpakking gaat van sieraden, juwelen en 
horloges of de eenvoudige kartonnen 
verpakking van speelgoed, spelletjes en 
gebruiksvoorwerpen, de prijs gaat meteen 
aanzienlijk omhoog. Als ik de verslagen van 
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de “international auctions” (= veilingen) 
bekijk, constateer ik dat er vooral bij kunstaas 
vermeld wordt of de plug, spinner, lepel etc. 
met originele verpakking verkocht werd. 
 
Ik heb vroeger voor een vermogen aan 
verpakking weggegooid! 
Als ik heel vroeger kunstaas gekocht had, 
wist ik niet hoe snel ik het uit de verpakking 
moest halen om aan de waterkant testen. De 
dozen waarin nieuwe molens zaten, 
ondergingen in iets mindere mate hetzelfde 
lot. Geen seconde stond je er bij stil dat de 
verpakking later geld waard zou worden. 
Maar goed, dat geldt met zoveel zaken van 
vroeger waar we met de kennis van nu heel 
anders tegenaan kijken. Dat zal altijd wel zo 
blijven. De verpakking geeft vaak 
aanvullende informatie over het product. Het 
kan zelfs zo zijn dat je zonder de originele 
verpakking niet weet wat voor merk het 
product is. Neem het reeltje van Tamson, de 
naam staat alleen op het doosje.  
 

 
De verpakking vertelt dat het een Tamson 
reel is 
 
Regelmatig wordt de verpakking vernieuwd 
en als doorsnee visser letten we daar niet op. 
Echte verzamelaars doen dat wel zoals uit dit 
voorbeeld blijkt. Ik heb heel wat ABU 505 en 
506 molens verzameld waaronder ook een 
aantal in de originele doos. Ik stuurde een 
foto van deze dozen naar Wayne Real en 
kreeg meteen een mail terug met de 
dringende vraag of ik de groene 506 doos 
wilde ruilen voor Abu kunstaas in originele 
verpakking? Voor mij prima. Ik heb de groene 
doos heel netjes uit elkaar gehaald en naar 
Australië gestuurd en hij staat nu in volle 
glorie in de enorme verzameling van Wayne. 
Begin 2016 kreeg ik weer een ander verzoek 
om assistentie vanuit down under: hij miste in 
zijn verzameling ABU catalogi de Abu Tight 
Lines 1960. Misschien zat die tussen de 249 
catalogi die ik sinds 1958 verzameld heb. 
Helaas, ik heb alleen een foto van de 
voorkant. Op de vraag of ik spijt heb van 

originele verpakkingen die ik weggegooid 
heb, komt een volmondig "ja". Eind vorige 
eeuw bracht de Duitse groothandel Sänger 
een serie Rapala kits onder de naam Jan 
Eggers Selection op de markt. In iedere kit 
zaten 3 pluggen in door mij geselecteerde 
kleuren en men kon kiezen uit kits voor 
snoek, snoekbaars, baars en zeeforel. 
Bepaalde pluggen uit deze kits, zoals de J-11 
en de J-13 in de JE kleuren, waren zeer 
populair en werden in de winkel uit de kits 
gehaald en apart verkocht. Zelf heb ik ook 
geen complete kits meer maar alleen wat 
losse doosje uit de Jan Eggers Selection. 
 

 
Ik heb geen volledige kits meer, alleen 
losse doosjes 
 
Nog weer andere verpakking om te 
verzamelen. 
In nummer 41, najaar 2014, van ons VHV 
blad stond een artikel van Michael Flipse over 
zijn bezoek aan ondergetekende en  de 
uitwisseling van ideeën, informatie en 
"kleinverpakking" uit hengelsportzaken.  
 

 
deze zakjes kregen een goed tehuis 
 
Met dat laatste item bedoel ik papieren zakjes 
of doosjes, stukjes karton of hout met logo of 
naam om lijn op te wikkelen en ook 
rekeningen op papier met briefhoofd. In de 
loop van 2015 kwam ik met opruimen af en 
toe dit soort dingen tegen en beloofde 
Michael ze eind oktober mee te nemen naar 
Vught. Het werd weer een gezellige en 
vruchtbare ontmoeting die toevalligerwijs 
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door iemand van De Schreineriaan op de foto 
werd gezet. Ik ben zeer content dat deze 
papiertjes van soms wel 60 tot 85 jaar oud 
een goed tehuis gevonden hebben. Inmiddels 
heb ik weer enkele briefhoofden van oude 
hengelsportzaken gevonden en ga ik 
binnenkort ook nog eens snuffelen in de 
stapel oud papier van viscollege "De 
Hengelaar" uit De Rijp. Dit jaar bestaat deze 
vereniging, waarvan ik 65 jaar lid ben, al weer 
105 jaar. 
 

 
waarover praatten we in Vught? 

Op het einde van dit artikel dat is geschreven 
aan het begin van het nieuwe jaar 2016 nog 
een persoonlijke mededeling. Ik verwacht dat 
ik in de toekomst me meer bezig zal houden 
met verzamelactiviteiten, ook van 
kanjersnoeken, dan met het daadwerkelijk 
snoeken in de polder. De reden? Eind 
november heeft de neuroloog in het 
ziekenhuis in Hoorn me verteld dat ik 
Parkinson heb. Naast de pillen voor Diabetes 
type II en Polyneuropathie, mag ik nu ook 3 
pillen per dag slikken om het tekort aan 
dopamine aan te vullen. Ik blijf optimistisch 
en zolang als mijn hoofd goed blijft en ik kan 
blijven schrijven over mijn hobby’s, zullen 
jullie mij niet horen mopperen. 
 

Jan Eggers 

 
 

 

 
Hengelaars hebben nu eenmaal andere interesses... 


