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De hengelsportverzameling van Sportvisserij 
Nederland 

 
Al enkele jaren is Sportvisserij Nederland 
actief Nederlandstalige hengelsportboeken 
aan het verzamelen. Deze verzameling is 
gestart vanuit een historisch besef en de 
positie die de organisatie daarin heeft.  Aan 
de ene kant is Sportvisserij Nederland een 
jonge organisatie ontstaan in 2006 uit het 
samengaan van de OVB en de NVVS. Aan 
de andere kant bestaan de voorgangers van 
Sportvisserij Nederland al meer dan een 
eeuw. Het vastleggen van de historie van de 
Nederlandse hengelsport past dan ook 
logischerwijs bij Sportvisserij Nederland. 
 
Hengelsportboeken 
In de bibliotheek van de OVB en NVVS 
stonden al veel boeken en veel periodieken. 
Inmiddels is het aantal hengelsportboeken 
gegroeid tot zo’n 900 exemplaren en worden 
er nog zo’n 100 stuks gezocht. De 
doelstelling van Sportvisserij Nederland is om 
een volledige collectie Nederlandse 
hengelsportboeken in bezit te hebben en 
deze ook beschikbaar te stellen aan 
belangstellenden. 
De vraag is wel wat nu precies een 
‘hengelsportboek’ is. Behoren daar ook 
brochures of rapporten toe of boeken die over 
de vissen gaan? Want daarvan staan er heel 
veel in de bibliotheek van Sportvisserij 
Nederland. Uit gesprekken met andere 
verzamelaars blijkt dat daar ook geen 
eenduidig standpunt over is. 
 
Nalatenschap 
Eind 2011 heeft Sportvisserij Nederland uit 
de nalatenschap van Zwolse hengelsport-
verzamelaar Henk van den Berg de gehele 
collectie aan hengelsportmaterialen en -
boeken gekregen. Uit de vele tientallen 
bananendozen kwamen werkelijk 
schitterende boeken, molens en andere 
materialen. Om deze te kunnen tonen zijn 
een 6-tal vitrinekasten in de bezoekersruimte 
van Sportvisserij Nederland geplaatst waarin 
inmiddels honderden molentjes, reels en heel 
veel klein materiaal te zien is.  
 
Openbaar 
De collectie van Sportvisserij Nederland is 
geen gesloten collectie. Indien geïnteres-
seerden de spullen willen zien of oude 
boeken willen lezen, dan is dat altijd mogelijk. 
Wel dient hiervoor een afspraak te worden 
gemaakt. We denken nog na op welke wijze 

we de collectie inzichtelijk kunnen maken 
voor eenieder. Waarschijnlijk zal dat via 
internet gebeuren, de wijze waarop daar 
denken we nog over na. 
 

 
Hier is Sportvisserij Nederland echt trots 
op ! 
 
Vraag 
Vanuit Sportvisserij Nederland zijn we op 
zoek naar historisch materiaal over de 
Nederlandse hengelsport. Dit betreft boeken, 
folders, materialen maar bijvoorbeeld ook 
vergunningen. Ook is het mogelijk om 
bijvoorbeeld boeken te ruilen. Als er nog 
vragen of andere reacties zijn, dan staat 
hieronder mijn e-mailadres. 
 

Jan Kamman 
(kamman@sportvisserijnederland.nl) 
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