
SOEBATTEN, VRAGEN EN VERZOEKEN OM KOPIJ 
 
Met het inzenden van kopij door de leden blijft 
het nog steeds ernstig behelpen geblazen. Dit 
heeft tot gevolg dat er op degenen die wél 
geregeld zinnige zaken weten te melden als het 
ware roofbouw wordt gepleegd. Zijn er nu 
werkelijk niet meer leden die eens uiteen willen 
zetten hoe ze tot verzamelen zijn gekomen? En 
waar ze de pegulanten vandaan halen om hun 
hobby te financieren? En waarom ze juist één 
bepaald verzamelgebied hebben gekozen? 
 
Wie doet eens verslag over zijn grootste zeperd 
bij de aankoop van materiaal? Wie vertelt hoe 
en waarmee hij zijn grootste of merkwaardigste 
slag sloeg? Wie is bereid een boekje open te 
doen over zijn specifieke verzamelgebied? Wie 
wil dus zijn kennis over zeg een molenmerk, de 
geschiedenis van een hengelsportconcern of de 
levensloop van een befaamd constructeur of 
technicus met medeverzamelaars delen? 
 
ARCHIEF 
 
Zijn er echt geen leden die over interessante 
gegevens beschikken van zeg een reelfabriek, 
een hengelbouwer, de historie van een bepaald 
soort kunstaas, het ontstaan van een 
wereldbekende reel? Wie ontwierp de eerste 
lepel, wie de eerste plug, wie de eerste spinner? 
Wie construeerde de beste werpmolen aller 
tijden? En waarom is juist die molen de beste 
ooit gebouwd? Waarop moet je letten als je een 
verzamelwaardige hengel uit splitcane koopt? 
 
Wie kan zinnige zaken melden over het 
restaureren van oude materialen? (Hengels, 
reels, molens, etc.). Waarom komen er naar ver-
houding zo weinig verslagen binnen over 
buitenlandse veilingen en beurzen? Wie onthult 
hoe men zich tijdens een veiling het beste 
gedraagt en hoe men opbieden tegen een 
kongsie van handelaren kan vermijden? Wie 
verrast ons op bijzonderheden uit het leven van 
bekende hengelsportauteurs en hun 
geschriften? 
 
LIJSTEN 
 

Wie geeft adressen door van catalogi 
publicerende (en betrouwbare) binnen- en 
buitenlandse antiquairs die zich hebben 
gespecialiseerd in boeken over vissen? Wie stelt 
een lijst op van publicaties over verzamelen - 
mét de adressen van de uitgevers, de ISBN-
nummers, waar de boeken eventueel te be-
stellen zijn en hoeveel ze kosten? Hoe onder-
houdt men een verzameling? Hoe verzekert 
men de collectie het beste? Bij welke firma? 
Hoeveel bedragen de poliskosten? Bestaan er 
firma's of leden die vakkundige taxaties 
uitvoeren? 
 
Ook gegevens of feiten of bijzonderheden te 
gering van omvang voor een compleet artikel 
zijn van harte welkom (we bundelen ze domweg 
tot één groter geheel). 
 
SMOEZEN 
 
"Ik heb geen tijd om te schrijven," is overigens 
een gebrekkig excuus, want de kwelbuis 
vertoont dag in dag uit slechts herhalingen van 
reeds ontelbare malen herhaalde herhalingen. 
En uitvluchten als "ik kán niet schrijven" gelden 
evenmin, daar de redactie uw artikel indien 
noodzakelijk professioneel bewerkt. 
 
Ook hoeft men niet bevreesd te zijn (dit met het 
oog op inbrekers, overvallers en ander 
hedendaags uitschot) door het schrijven van een 
artikel te verraden dát men een kostbare verza-
meling bezit. U kunt desgewenst gerust onder 
schuilnaam publiceren, zodat ook via de 
ledenlijst uw adres niet te achterhalen valt. 
 
Vergeet evenmin dat we graag horen wat uw -
wensen betreffende het orgaan zijn, en dat 
kritiek op de vereniging, op de gang van zaken 
en het optreden en/of functioneren van de 
bestuursleden eveneens WELKOM is - vooral 
natuurlijk als het Opbouwende Kritiek betreft. 
Leen een ballpoint, grijp uw pen, pak uw 
schrijfmachine, start uw PC - laat iets van u 
horen. Reageer! 
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