
EEN HANDVOL TIPS VOOR BEGINNENDE 
VERZAMELAARS 

 
Het is een bekend feit dat kinderen die beginnen 
met het verzamelen van postzegels blij zijn met 
iedere zegel die ze te pakken kunnen krijgen - 
het dondert niet van welk land. Zonder het zelf te 
beseffen verzamelen ze meteen, zoals dat in 
filatelistentaal heet, "de gehele wereld".  
In zekere zin hebben vele beginnende 
hengelsport-verzamelaars met die kinderen 
gemeen dat ook zij bij het begin van hun nieuwe 
hobby geen maat weten te houden, veel te veel 
hooi op hun vork nemen en daardoor - mits de 
spullen met hengelen te maken hebben, en dat 
in de ruimste zin des woords - 'van alles en nog 
wat' proberen te vergaren. Dat is overigens niet 
alleen mijn mening, maar ook die van vele 
andere mij bekende collectioneurs. 
 
SLECHTE RUIL 
 
Wie zo handelt, raakt echter snel door zijn geld 
heen, maar krijgt daarvoor in de regel 
bedroevend weinig terug. En zeker geen zaken 
die het werkelijk waard zijn te worden 
verzameld. 
Verzamelen is namelijk een hobby die geleerd 
wil worden. 
Wie voor de voet op, zonder maat te houden en 
zonder zich te hebben gespecialiseerd, 
hengelsportboeken koopt, en molens, en 
hengels, en postzegels met vismotieven, en 
reels, en vismandjes, en tinnen akertjes, en 
kunstaas, en ingebonden jaargangen van 
tijdschriften, en antieke zwartwit foto's, de hele 
santenkraam, alles door elkaar heen, zal na 
verloop van tijd weliswaar een enorm allegaartje 
aan spullen bezitten, maar het als serieuze 
verzamelaar nimmer ver brengen.  
 
REDEN 
 
Waarom niet? Wel, omdat er geen lijn in zijn 
verzamelgebied zit, waardoor het veelal slechts 
een tref is wanneer hij in het bezit raakt van 
spullen die werkelijk de moeite waard zijn, die 
een boeiende verzameling opleveren, eentje die 
de eigenaar steeds opnieuw plezier en voldoe-
ning schenkt. Is datgene wat een beginnende 
verzamelaar nodig heeft derhalve een specia-
liteit, zoals bijvoorbeeld "uitsluitend kunstaas", 
"uitsluitend werpreels", "uitsluitend Nederlandse 
hengelsportliteratuur" en zo verder?  
Het antwoord kan kort zijn.  
Nee hoor.  

SCHIJN 
 
Deze drie willekeurig gekozen voorbeelden 
LIJKEN namelijk alleen op een specialiteit. In 
werkelijkheid gaat het evenwel nog steeds om 
een veel te omvangrijk verzamelgebied. Wie 
verstandig is houdt zijn verzamelgebied, meteen 
al vanaf het prille begin, zo klein, zo afgebakend 
en zo beperkt mogelijk.  
Enkele voorbeelden tot beter begrip.  
Wie van plan is "kunstaas" te verzamelen, kan 
de hoop eigenlijk meteen al opgeven eens een 
collectie te zullen verwezenlijken die "compleet" 
kan worden genoemd. De reden ligt voor de 
hand. Een min of meer afgeronde verzameling 
kunstaas krijgt men nimmer voor elkaar omdat 
de aantallen kunstaas-soorten die de hengel-
sportindustrie in de loop der jaren op de markt 
hebben gebracht, hier en in het buitenland, 
daarvoor veel te gigantisch zijn. Om bij 
"Kunstaas" te blijven - men doet er bijgevolg ver-
standiger aan het verzamelgebied te limiteren tot 
bijvoorbeeld "Lepels". Of "spinners". En een 
onderverdeling in "uitsluitend verzwaarde 
spinners" (of juist onverzwaarde), schaadt 
evenmin. 
 
GELIEFD 
 
Wie "Nederlandse hengelsportboeken" gaat 
verzamelen (een gebied dat bijzonder populair 
is) zal er vrijwel nooit in slagen zijn collectie "vol-
ledig" te maken. Dat zou echter hoogstwaar-
schijnlijk wél lukken als hij had gekozen voor het 
bijeenbrengen van alle publicaties van één of 
meerdere favoriete auteurs. Of door het 
vergaren van alle boeken die na de Tweede 
Wereldoorlog zijn verschenen. Of door op zoek 
te gaan naar alle drukken van befaamde 
bestsellers, zoals bijvoorbeeld die van 'Flitsend 
Nylon' van Jan Schreiner. En 'Beet' van Kick 
Geudeker. 
 
SPECIALISATIE 
 
Ook wie als verzamelgebied "Werpmolens" kiest 
(zeer in zwang), is gezien de reusachtige 
aantallen molenseries die de industrie in de loop 
der jaren fabriceerde, verkeerd bezig. Hij of zij 
kan zich beter specialiseren op molens van één 
fabriek (ABU, Shakespeare, DAM, etcetera). En 
nóg verstandiger is het te trachten van slechts 
één model, zeg van de befaamde Luxor 



werpmolen, of van de Mitchell 300, alle uitge-
brachte types en/of van de norm afwijkende 
modellen op te sporen. Of bijvoorbeeld een col-
lectie op te zetten van molens met twee snelhe-
den. Of van molens met halfgesloten spoel. Of 
van niet-automatische molens (molens zonder 
'vangbeugel').  
En zo voorts. 
 
POEN 
 
Ga hoe dan ook, behalve wanneer u uw geld in 
teilen bewaart, voor een verzamelgebied dat 
financieel te behappen valt. Wie voor "Antieke 
Britse Vliegenreels" kiest, of voor "Full-dressed 
Klassieke Zalmvliegen", of voor "Splitcane hen-
gels", kan dat louter en alleen met kans op 
succes doen wanneer hij stinkend rijk is, dit 
omdat de eerste de beste Engelse vliegenreel 
die zeg 100 jaar geleden werd vervaardigd, 
tegenwoordig al bedragen doet van vele 
honderden euro. "Klassieke zalmvliegen" 
brengen ongeveer 40 euro op (ja, per stuk) en 
wat men voor nog bruikbaar "Splitcane" durft te 
vragen, wilt u niet eens weten.  
 
NEGOTIE 
 
Een modale verzamelaar kan dergelijke hoge 
prijzen (bijna had ik woekerprijzen geschreven, 
neem me s.v.p. niet kwalijk) zelden of nooit 
behappen, ook al omdat de handel in het betere 
en originele* antieke materiaal vrijwel geheel in 
handen is geraakt van kooplui en internationaal 
opererende beroeps-dealers die niets liever 
doen dan en masse (gezamenlijk en in vereni-
ging mag ook) de prijzen opdrijven. Van RUILEN 
hebben ze bijvoorbeeld nog nooit gehoord. Poen 
willen ze zien, heel veel poen. 
Hun vermogende afnemers zijn doorgaans dan 
ook geen verzamelaars, doch "investeerders in 
antiek hengelsportgerei". Ze kopen in de regel 
slechts spullen om die na enige tijd weer met 
hoge winsten van de hand te doen. Het zijn 
geen collectioneurs, het zijn domweg 
BELEGGERS. 
* Wist u bijvoorbeeld dat er reeds knappe 
imitaties zijn gesignaleerd van de allereerste 
ABU werpreels? En wie meent dat alleen die 
worden nagebootst moet nodig op de helling. 
 
MYSTERIE 
 
Laat zo veel mogelijk mensen weten dát u 
verzamelt, maar vertel niemand WAT u 
verzamelt. Ik heb al eens gemeld dat welhaast 
ieder lid van de VHV meent dat ondergetekende 
al jaren op zoek is naar automatische 

vliegenreels. Nee hoor. Die doe ik er gewoon bij, 
voor spek en bonen zou men kunnen zeggen. 
Wat mijn ware verzamelgebied is weet alleen 
mijn beste vriend. Hij doet voor mij als 'spionier' 
op beurzen de ronde (net zoals ik voor hem), en 
hij meldt me op welke stands zaken aanwezig 
zijn die eventueel in mijn twee verzamelgebie-
den passen. Ik ga vervolgens een kijkje nemen. 
Bevalt het aangebodene me, dan gaat mijn 
vriend het voor me kopen. Weten standhouders 
namelijk wat je verzamelgebied is, dan kun je 
koopjes op dat gebied stante pede op je buik 
schrijven. En pingelen - mijn vriend is er een 
meester in - lukt ook al niet meer. 
 
GELUKKIE 
 
Komt u op een rommelmarkt, Fly Fair, Open 
Dag van hengelsportvereniging en dergelijke 
een koopje tegen op een gebied dat u NIET 
verzamelt - u loert bijvoorbeeld al jaren op voor-
oorlogse Franse werpmolens en datgene wat u 
te koop ziet betreft een eerste druk van "Vliegen 
Vissen Vangen" (de aanbieder vraagt er 10 euro 
voor, jawel), sla dan onverbiddelijk toe, want de 
eerste de beste boekenverzamelaar betaalt u er 
graag tot het tiendubbele voor, terwijl het 
bovendien om een bovenstebest RUILobject 
gaat. 
 
SPREID UW KANSEN 
 
Concentreer u verder niet volledig op één 
gebied, doch liefst op meerdere. 
Twee voorbeelden. Zo ken ik een verzamelaar 
die niet alleen kickt op "drijvende plugs", maar 
ook op houten wormendozen. 
Wat mezelf betreft, behalve mijn 'geheim' 
verzamelgebied (zie boven), speur ik ook al 
jarenlang naar boeken van een door mij zeer 
bewonderd hengelsportschrijver in een niet-
nederlandse taal. Wie meerdere verzamel-
gebieden heeft, slaagt er ook volautomatisch in, 
dat kan niet missen, op markten en veilingen 
dikwijls te scoren, geregeld weer iets aardigs 
van zijn gading te vinden. Dit doet de animo om 
door te gaan beslist toenemen. 
 
SHERLOCK HOLMES 
 
Speur bij winkeliers naar winkeldochters. Die zijn 
goedkoop. Houd vooral uitverkopen van 
hengeliers die ermee kappen in de gaten. 
Informeer naar ter reparatie aangeboden maar 
nimmer afgehaalde hengels, reels, molens, 
enzovoorts. Wellicht wil de winkelier ze voor een 
zacht prijsje verkopen? O ja, loop iedere 
hengelsportzaak die u tegenkomt, waar dan ook, 



even binnen. Wat voor die kleine winkelier in dat 
afgelegen dorp een winkeldochter is, kan voor u 
de vondst van het jaar zijn. 
 
ANNONCES 
 
SPEL de gratis advertenties in supermarkten (en 
maak er ook zelf druk gebruik van). Doe 
hetzelfde met annonces in huis-aan-huis bladen. 
Bezoekt u een vlooienmarkt, Fly Fair, Open Dag 
en dergelijke, zorg dan zo vroeg mogelijk 
aanwezig te zijn, dit onder het motto: "Wie het 
eerst komt, het eerst maalt". 
Treft u op een hengelsportmanifestatie een 
zogenaamde "Verkooptafel" aan, waar 
bezoekers tegen een commissie van 10 % voor 
de organiserende vereniging tweedehands 
spullen kunnen laten verkopen, houd die tafel 
dan scherp in de gaten en ga er zeg ieder half 
uur wederom even langs. Gedurende de dag 
komen er namelijk steeds weer 'verse' 
bezoekers binnen die gerei kwijt willen. 
 
AFDELING VOORDEELTJES 
 
Houd steevast een behoorlijk bedrag achter de 
hand om buiten-kansjes onmiddellijk te kunnen 
aanschaffen. Wie iedere week vijf euro opzij 
legt, beschikt al na één jaar over een kapitaaltje 
van 260 euro (toch nog altijd zo'n dikke 500 
ouderwetse guldens). Daarmee kun je een 
aardige veer wegblazen, en dat komt zeer van 
pas wanneer je totaal onverwachts tegen iets 
oploopt wat het pronkstuk van je verzameling 
kan gaan vormen. Denk ook aan de 
mogelijkheid iedere maand automatisch een 
vast bedrag te laten storten op een aparte 
girorekening. 
 
WERKING 
 
Controleer, voordat u een bod uitbrengt, de 
werking van mechanische zaken zoals reels en 
molens. Ontdekt u makkes, dan kunnen die de 
prijs drastisch laten zakken. Gaat het om reels of 
molens die duidelijk 'kapot' zijn, en aan het eind 
van hun leven, maar is de prijs een lachertje, 

toch kopen - dit vanwege de onderdelen waar 
restaurateurs van reels en dergelijke tuk op zijn, 
net zoals verzamelaars met twee rechterhanden 
die zelf gerei repareren of opknappen.  
 
INCOMPLEET 
 
Gaat het om naar verhouding kostbare boeken, 
sla dan voordat u toehapt de bladen bij wijze van 
spreken stuk voor stuk om. Let op scheuren, 
vlekken, onderstrepingen en aantekeningen (!) 
in de marge, maar controleer bovenal de fotopa-
gina's. Ik werd op een fotobeurs eens getild met 
een boek van de befaamde Franse fotograaf 
Jacques-Henri Lartigue. Pas toen ik het boek 
thuis op mijn gemak doorbladerde, kwam ik tot 
de afgrijselijke ontdekking dat men hier en daar 
domweg doch zeer vakkundig COMPLETE 
fotopagina's met een scheermesje had 
verwijderd. 
Bent u een beginnend splitcane-verzamelaar, 
koop dan slechts hengels wanneer een 
splitcane-expert (een bouwer of een bevriende 
winkelier die van wanten weet) de hengel 
eveneens heeft beoordeeld. En goedgekeurd 
natuurlijk. 
Maak beslist tegen het einde van een beurs nóg 
eens de ronde langs de tafels waarop u 
gedurende de dag iets aantrekkelijks zag. Op de 
valreep zijn vele standhouders vaak bereid toch 
nog onder hun uiterste prijs te duiken. Vragen 
staat vrij! 
 
ANTI-DIEFSTAL 
 
Tot slot, merk de topstukken van uw 
verzameling. Graveer er bijvoorbeeld op een 
verborgen plaats uw initialen of postcode in. 
Verzeker uw collectie. Maak er foto's van. 
Noteer zoveel mogelijk bijzonderheden van uw 
pronkstukken. (Makkes, beschadigingen, 
kleuren, eventuele nummers). Na diefstal of 
inbraak neemt dan de kans uw spullen toch nog 
terug te krijgen aanmerkelijk toe. 
 

Kees Ketting 

 
 


