
BEKENTENISSEN VAN EEN BEGINNEND 
VERZAMELAAR 

 
Mijn manier van hengelen (hoofdzakelijk op 
roofvis) is eigenlijk tegenstrijdig aan het 
verzamelen van oude visspullen: aluminium 
boot, electromotor, visvinder en ga zo maar 
door. Toch heeft er bij mij altijd interesse 
bestaan in de materialen en de gebruiken en 
gewoontes uit vervlogen tijden. 
 
Het begon tijdens een reisje naar Londen. Mijn 
vriendin en ik waren op zoek naar oude 
spulletjes voor ons toekomstige huis, en we 
bezochten daartoe in de Britse hoofdstad 
onder andere twee antiekmarkten. Op Camden 
Lock vond ik een Youngs Ambidex met halve 
beugel voor 15 pond en op Portobello Road 
kocht ik een Martinez and Bird splitcane 
hengel in zeer goede staat voor 40 pond. 
 
Terug in Nederland bleek dat ik eigenlijk zwaar 
besmet was geraakt en daardoor ging ik als 
een gek op zoek naar meer oud visgerei. In het 
begin kocht ik, zoals de meesten van ons, alles 
wat los en vast zat, met als gevolg dat ik 
binnen de kortste keren geen hengel meer kon 
zien. 
 
Toen nam ik twee verstandige besluiten. Eerst 
heb ik Herman Verswijveren gebeld en ben lid 
geworden van de VHV, en ten tweede ben ik 
me gaan specialiseren. De keuze voor Engelse 
molens en accessoires was niet echt moeilijk. 
Ik voel me namelijk erg aangetrokken tot 
'Albion', spreek de taal goed en bovendien 
bestaat er veel documentatie over Britse 
visspullen. Ook aasdozen uit zink, messing en 
hout, en kanissen, kan ik moeilijk laten staan. 
Ik vind eigenlijk alles op visgebied wel leuk! 
Maar ja, een nuchter mens beseft dat je nu 
eenmaal niet alles kunt verzamelen. 
 
DAGTAAK 
 
Met collectionneren en de hengelsport in het 
algemeen ben ik dagelijks bezig. Ik lees veel 
en zit in het bestuur van de Snoek Studie 
Groep regio zuid. Ik heb er overigens veel voor 
over om mijn verzameling uit te breiden. Ik 
bezoek rommelmarkten en antiekbeurzen (ja 
hoor, daar vind je nog altijd aardige spullen). Ik 
denk dat de handel gaat inzien dat antiek vis-
gerei steeds meer gewild is, niet alleen qua 
verzamelobject maar bijvoorbeeld ook als 
decoratie. 

 
Toch haal ik de meeste en leukste zaken uit 
Engeland. Na wat correspondentie met 
handelaren en verzamelaars, ga ik nu ook 
regelmatig bij hen op bezoek (onder andere bij 
John Stephenson, Richard Dowsen en Rob 
Maxtone). Verder ga ik naar veilingen en 
beurzen, niet alleen om te kopen, maar ook om 
te kijken wat allemaal verkrijgbaar is, hoe de 
prijzen liggen en om meerdere verzamelaars te 
ontmoeten. Op deze manier leer je steeds iets 
bij. 
 
Onze eigen beurzen in Oud Empel en 
Eindhoven vind ik zeer leerzaam en steeds 
weer zijn er allerlei leuke zaken te vinden, al 
vallen de veilingen de laatste tijd wel iets 
tegen. Iwan Garay heeft me echter verzekerd 
dat hierin verandering zal worden gebracht. 
 
VEILINGVERSLAG 
 
Op zaterdag 28 september 1996 vertrokken 
mijn vriendin en ik naar de veiling van Neil 
Freeman in Londen. Vrijdagavond gingen we 
per shuttle (154 gulden retour = nachttarief) 
naar Engeland. De nacht brachten we door in 
de auto op een parkeerterrein langs de 
snelweg. Zaterdagmorgen vroeg vertrokken we 
vol spanning naar The Grand Hall. Er waren 
bijna 600 kavels en het was een drukte van 
belang. Er waren veel bekende en ook minder 
bekende Britten. Ik vond het overigens jammer 
dat buiten onszelf slechts twee andere VHV-
leden acte de présence gaven.  
 
De opbrengst van een kavel is de hamerprijs in 
Britse ponden zonder opgeld (10 %) en de 
BTW over het opgeld (17,5 %). De wisselkoers 
van het pond bedroeg op dat moment 
ongeveer ƒ 2,70. 
Hier volgt een aantal voorbeelden van kavels 
en hun opbrengsten. 
 
POEN 
 
- Zeer zeldzame Hardy Perfect 2¼ uit 1891 in 
zeer goede staat (er zijn slechts twee    
exemplaren bekend), £ 17.000,--. 
- Illingworth nr 4, Mark II werpmolen in zeer 
goede staat, £ 280,--. 
- Zeer zeldzame Four Spoke Coxon Aerial 3'' 
centre pin reel, ca. 1915, £ 3000,--. 



- Twee Hardy Catalogi, 1928 en 1960, £ 42,--. 
- Mitchell 625 werpreel, £ 65,--. 
- Carter & Co., vliegenreel, circa 1920, £ 160,-- 
- Farlow driedelige Greenheart zalmhengel, 2 
toppen, 17 voet, £ 60,--. 
- Hardy Silex nr II, 3½'', werpreel, circa 1920, 
een koopje voor £ 50,--. 
- Edward vom Hofe built cane big game rod, 7 
voet, circa 1930, £ 180,--. 
- Hardy vissersmes nr 3, circa 1930, £ 200,--. 
- Palace Superb werpmolen, circa 1940, £ 
150,--. 
- Hardy Silex Multiplier 3½'', circa 1925, £ 580,-
-. 
- Negentiende eeuwse 'bankrunner', zeer 
goede staat, £ 300,--. 

- Drie ABU-reels (2500 c, 5000 en 1750), £ 
160,--. 
 
De prijzen waren aan de hoge kant. Dit had 
diverse oorzaken, onder andere de goede 
staat van het aangebodene, terwijl er boven-
dien veel buitenlandse belangstelling was. De 
minpunten voor mijzelf waren de drukte (de 
frisdranken waren dan ook snel uitverkocht), 
het feit dat de stukken van Hardy waren 
overgewaardeerd en dat er door de 
veilingmeester zeer snel werd afgeslagen op 
gerei van geringere waarde. 
 

Jeroen van Boxtel 

 
 
 


