
 
"BENT U EIGENLIJK WEL EEN SERIEUZE 

VERZAMELAAR?" 
 

RATJETOE 
 
De hengelsportcollectie van een beginnende 
verzamelaar, zeg van iemand die al een jaar of 
wat bezig is geweest met het opduiken van oud 
of antiek materiaal, geeft zelden aanleiding tot 
grote geestdrift, of zelfs maar bewondering, 
aangezien het in negen van de tien gevallen gaat 
om een allegaartje (om niet te zeggen een zootje 
ongeregeld). 
 
 
WEGGOOIERTJES 
 
De “collectie" bestaat bijvoorbeeld uit enkele 
roestige werpmolens (nog net goed voor 
onderdelen), een handvol kunstaas, een dun 
stapeltje zwart-witte hengelsportfotootjes 
(gevlekt, gescheurd, onscherp en boxformaat 
6x9 cm), twee afgrijselijk gekleurde kitscherige 
beeldjes van een vis of hengelaar, drie kromme 
vaste stokken, type "bamboe-koper-in-koper", 
een kapotte vliegenreel en wellicht ook nog, je 
weet maar nooit, een zinken aasketeltje of 
houten wurmendoosje, geërfd van grootvader. Er 
zit al met al geen enkele lijn in het 
bijeengebrachte, en als degene die het 
verzamelde op dezelfde voet doorgaat, zal zijn 
animo tot ‘collectioneren' beslist geen lang leven 
zijn beschoren. 
 
 
WEG ERMEE! 
 
Voor het geval u zich als beginner enigszins in 
het hier geschetste herkent: wat te doen? Ik reik 
u graag een betrouwbaar recept aan. Huur op de 
eerstvolgende beurs een tafel (via Babs of 
Herman Verswijveren, gelijk bekend) en stal op 
die tafel alle tot nu toe bijeengebrachte spulletjes 
uit - de originele zinken aasketel en het houten 
wormonderkomen uitgezonderd. 
 
 
GOEDKOOP 
 
Zorg ervoor dat alles duidelijk geprijsd is, en 
houd die prijzen met alle geweld LAAG. Het is - 
ditmaal tenminste namelijk niet de bedoeling om 
aan uw spulletjes iets te verdienen. U moet er zo 
gauw mogelijk van af! En dat lukt het snelst 
wanneer de beursbezoekers het idee krijgen dat 
zich onder hetgeen u uitstalt vele koopjes 
bevinden.  Daar zijn Hollanders namelijk tuk op,  

op koopjes halen. Al met al heeft u tegen het 
eind van de beurs met een ietsepietsie geluk 
toch nog een aardig bedragje in kas. Dat geld 
gaat u vervolgens gebruiken om een ECHTE 
verzameling op touw te zetten. 
Hoe? Ik reik u wat dit betreft graag enkele 
overwegingen aan. 
 
 
TEVEEL 
 
Een bekende beginnersfout van startende 
verzamelaars betreft steevast het veel te veel 
hooi op de vork willen nemen, als volgt. Men 
kiest bijvoorbeeld als verzamelgebied 'Kunstaas', 
dit zonder te beseffen aan welke enorme klus 
men is begonnen. 
De internationale hengelsportindustrie bracht en 
brengt ieder seizoen opnieuw honderden tot 
duizenden 'nieuwe' kunstaassoorten op de 
markt, die veelal door stiekem op de loonlijsten 
van de fabrieken staande zogenaamde 
“freelance hengelsportjournalisten" listig in hun 
geschrijf worden gepromoot en aanbevolen, dit 
even terzijde. 
Er zijn in de loop der tijden letterlijk duizenden 
lepels, een minstens even groot aantal spinners 
en een nog grotere hoeveelheid wobblers en 
pluggen in de markt gezet. Die bijeen te brengen 
is, ook financieel, een absoluut onmogelijke 
opgaaf, en dat zelfs wanneer men zich zou 
beperken tot slechts één kunstaassoort. 
 
 
BESCHEIDEN 
 
Men doet er daarom verstandig aan een 'terrein' 
of verzamelgebied te kiezen dat bij wij ze van 
spreken ‘klein' kan worden genoemd. Denk 
bijvoorbeeld aan die wormendoos van 
grootvader, of aan zijn zinken aasketel, maar laat 
het niet bij deze verzamelgebieden.  
De kans dat u wormendozen of zinken aasketels 
op toekomstige beurzen vaak aangeboden zult 
zien (en dat tegen prijzen die u kunt behappen), 
is namelijk gering, omdat vele andere 
collectioneurs er eveneens op loeren, waardoor 
het verstandig is zich eveneens te bewegen op 
enkele andere verzamelgebieden, ook al omdat 
dan de kans groter wordt dat u op beurzen' 
stukken' aantreft die perfect in uw verzameling 
passen. 
Men zou ook kunnen zeggen: dan heeft u 
meerdere ijzers in het vuur. 



MEER 
 
Een door alle wateren gewassen verzamelaar, 
dit is ook reeds duidelijk te zien aan de ledenlijst 
van de VHV, waarop men zijn interesse- c.q. 
verzamelgebied, kan laten vermelden, beperkt 
zich dan ook beslist niet tot één verzamelgebied. 
Hij concentreert zich weliswaar voornamelijk op 
die ene grote verzamelpassie, (zeg 
wormendozen, of aasketels) maar hij is ook 
geïnteresseerd in - ik 'geef slechts een voorbeeld 
om aan te geven wat ik bedoel - hij is bij 
voorbeeld eveneens geïnteresseerd in alle lepels 
die ABU ooit heeft uitgebracht. En bovendien 
loert hij op Franse zeewerpmolens en wellicht 
ook nog eens op lichte spinhengels tot 6 gram 
werpgewicht. Enorm voordeel van deze 
diversiteit is uiteraard dat men nu, op welke 
beurs dan ook, vrijwel altijd wel iets van zijn 
gading vindt, hetgeen de moed om enthousiast 
dóór te gaan met collectioneren er stevig in 
houdt. 
 
 
GEGEVENS 
 
Een andere uitgesproken handicap bij het 
verzamelen van hengelsportmateriaal is altijd 
weer dat men als beginner zelden of nooit weet 
WAT er zoal op het gekozen verzamelgebied 
werd geproduceerd. Stel dat uw interesse uitgaat 
naar Italiaanse werpmolens. Niet alleen heeft u 
als beginner amper benul van de door de jaren 
heen geproduceerde modellen en types, ook 
over de gefabriceerde aantallen tast u volkomen 
in het duister, en dat terwijl die hoeveelheden in 
hoge mate de huidige prijs bepalen. Logisch 
natuurlijk, want een zeldzame molen brengt nu 
eenmaal meer op dan een molen waarvan er 
tienduizenden de fabriek verlieten. 
 
 
GEHEIM 
 
(Over een zeldzame werpmolen gesproken, dit 
even als tussendoortje, op de beurs in Oud-
Empel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
van de VHV, stelde uw berichtgever als prijs voor 
de loterij niet alleen een spiksplinternieuwe 
Hardy Perfect vliegenreel ter beschikking, maar 
ook een ABU werpmolen, nieuw in doos. Pas 
later bleek - ik wist dat zelf ook niet dat het om 
een zeer bij zonder model ging, dat 
buitengewoon schaars is, en waarnaar onder 
andere Herman Verswijveren, onze secretaris, al 
een dikke 20 jaar had gezocht). 
 
INFORMATIE 
 
Verzamelaars hebben het wat dit aspect van hun 
hobby betreft (dus: wat is vervaardigd?, 

wanneer? in welke aantallen?) dan ook tien keer 
moeilijker dan bijvoorbeeld filatelisten, die bij 
iedere postzegelhandel een catalogus kunnen 
kopen (mét afbeeldingen en prijzen) van het land 
of verzamelgebied waarnaar hun interesse 
uitgaat. Wel zo gemakkelijk! 
 
 
SUGGESTIES 
 
Nu een handvol tips om buiten beurzen om oud 
hengelsportgerei in handen te krijgen. 
 
►Bent u geïnteresseerd in boeken, stap dan 
geregeld bij de onvolprezen De Slegte naar 
binnen, en zoek zowel bij 'Natuurlijke Historie' als 
bij' Vissen' als bij' Sport' of er iets van uw gading 
bij staat. 
Vindt u titels die u al bezit en zijn ze niet te duur, 
toch aanschaffen, dit om ze bij een volgende 
VHV-beurs met winst van de hand te kunnen 
doen. 
 
►Maak eveneens gebruik van de gratis 
zogeheten 'Boekenzoekdienst' van De Slegte 
(inlichtingen bij de kassa). 
 
►Bezoek alle vlooienmarkten in uw omgeving, 
en doe dit geregeld, aangezien het aanbod van 
week tot week kan verschillen. Alweer: zelfs als 
u zaken ziet die u al hebt: aanschaffen (al was 
het maar om als ruilobject te dienen). 
 
►Adverteer in buurtbladen en huis-aan-huis 
kranten. Tekst: "Verzamelaar van hengelsport- 
gerei biedt goede prijs voor uw overtollig oud 
materiaal." 
 
►Maak gebruik van de gratis 
advertentiemogelijkheid in vele supermarkten. 
 
►Bezoek zoveel mogelijk oudere 
hengelsportwinkels. Ik leg de nadruk op 'oudere' 
omdat pas opgerichte zaken niet of slechts 
hoogst zelden zullen beschikken over boeken die 
het verzamelen waard zijn. 
 
 
LEZEN 
 
Vervolgens een opsteker voor VHV-ers die zijn 
geïnteresseerd in Nederlandse hengelsport- 
literatuur. DE grote moeilijkheid waarvan zowat 
iedere 'visboeken' verzamelaar veel last 
ondervindt - te weten het reeds aangegeven niet 
voorhanden zijn van catalogi met gegevens over 
wat door de jaren heen werd gepubliceerd - is 
wat Nederlandse visboeken betreft eigenlijk 
grotendeels verleden tijd geworden, dit door het 
uitbrengen door een oud-lid van ons, te weten de 
Amsterdammer A.B. Flipse, van zijn "Lijst Van 



Nederlandstalige Publicaties Over De Vis En De 
Hengelsport". 
 
 
DUIZEND 
 
De eerste “druk” verscheen op 10 januari 1996, 
de tweede en laatste op 27 maart 1998; we 
praten dan over een dikke duizend (jawel!) 
publicaties. Flipse geeft de naam van de 
schrijver of schrijvers, het jaar van publicatie, de 
titel, of het boek met of zonder omslag werd 
geleverd, of het gaat om een brochure, een 
kaart, een plaat of poster, een maandblad of 
'onbekend', dit alles gevolgd door de prijs. 
 
 
KOSTENPLAATJE 
 
Over die prijzen valt veel te zeggen. Laat ik 
volstaan met op te merken dat ze in deze 
catalogus over het algemeen aan de hoge tot 
zeer hoge kant zijn, vooral wanneer het écht 
antieke boeken betreft. Hier en daar werden de 
prijzen namelijk neergeschreven met een vork, 
zo lijkt het wel, en dat terwijl men in de praktijk - 
maar niet op hengelsportbeurzen - naar mijn 
smaak veelal aanmerkelijk lagere prijzen voor 
boeken hanteert. Vergeet dus nimmer te 
pingelen! 
 
 
VOORSTEL 
 
Ik beschik niet over een up to date ledenlijst, en 
evenmin weet ik of Flipse tot op de huidige dag 
verzamelt (of zelfs nog in leven is), maar het 
moet volgens mij voor het bestuur van de VHV 
mogelijk zijn de Flipse-lijst te (laten) kopiëren, 
zodat elk geïnteresseerd lid er desgewenst 
eentje tegen productiekosten kan aanschaffen. 
 
 
ADVIEZEN 
 
Alweer een waarschuwing nu. Droom er niet en 
nooit over ALLE Nederlandstalige titels nog eens 
in handen te krijgen. Dat is voor 99 procent 
onbegonnen werk, ook wat de pegulanten 
betreft. 
Stel: u bent een fan van Jan Schreiner (zelf mag 
ik nog graag snuffelen in zijn voortreffelijke 
Elzevierpockets). Mijn oud-collega heeft 
weliswaar een vracht boeken gepubliceerd, maar 
met een pietsje geluk, een snuifje mazzel, een 
beetje volharding plus een handvol pingping, zal 
het in zeg twee tot drie jaar zoeken en speuren 
vast nog wel lukken Jan's 'verzameld werk ' (een 
dikke 40 titels, de herdrukken niet meegerekend) 
te pakken te krijgen. 
 

TITELS PLENTY 
 
Hetzelfde gaat op voor een heden ten dage 
welhaast geheel en al vergeten hengelsport- 
auteur: A. van Onck, met bijna 70 boeken op zijn 
naam evenmin een kleine jongen - hoewel Van 
Onck vele titels in samenwerking met anderen 
vervaardigde. Ook. zijn oeuvre kan nog steeds 
binnen enkele jaren, en dat welhaast compleet, 
worden bemachtigd. 
Maar met Frans Domhoff en zijn uiterst dun 
boekje uit 1949, "Werphengel En Kunstaas" 
geheten, zijn we uiteraard gauw uitverzameld, 
net als met dat ene werkje van Paul Goedvolk: 
"Alles Over Vliegvissen" (1970), of met het 
eenzame "Pret Met Vissen" van P. Molenaar 
(1970). 
Maar Peter Meurikken (25 titels) kan natuurlijk 
weer wél. 
 
 
TECHNIEK 
 
Andere tip is: zet een verzameling op van 
bijvoorbeeld boeken over 'Karper', 
'Kunstaasvissen', ‘Zeehengelen', etcetera. De 
meeste boeken over deze onderwerpen zijn 
financieel nog best te behappen, aak al omdat ze 
werden geschreven daar verschillende auteurs. 
 
Maar behalve wanneer u uw geld in teilen 
bewaart: blijf heel ver weg van de allerduurste 
Nederlandstalige publicaties over de techniek 
van de hengelsport (dus niet over de biologie 
van de vissen, af over reeds lang vergeten 
wetten en dito. vistuigen). Voor de aardigheid 
hier een hoogst beknopt lijstje. Zet u schrap. (De 
originele prijzen in guldens heb ik omgezet in 
Euro’s). 
 
 
PRIJZEN 
 
► H. Aalderink: "Zoetwatervisschen In 
Nederland" (1899, € 115,00) 
► A. Anton: "De Hengelsport" (1910, € 80,00) 
► M. Bastiaens; "De Geheimen der 
Hengelsport" (1948, € 60,00) 
► H.C.A. Campagne: "De Nieuwe Hengelaar" 
(1860, € 160,00) 
► J.C. Deun: "Vademecum Voor De Hengelaar" 
(1911, € 70,00) 
► A. Dresselhuys: "De Hengelsport" (1928, € 
62,00) 
► C.H. Geudeker: "Beet!" 1e druk, zachte kaft 
(1940, € 45,00) 
► Kempen/Schauten: “11 Zwaargewichten", luxe 
editie, 15 exemplaren (1992, € 70,00) 
► Ketting/Peeters: "Vissen Vliegen Vangen" 
(1970, € 55,00) 



► A.J. Laayen: "Flitsende Vinnen" (1935, € 
45,00) 
► A.van Onck: "Wij Hengelaars!", zachte kaft 
(1961, € 45,00) 
Let op: dit waren de prijzen zoals gegeven in 
1996. 
 
 
SLOT-COMMENTAAR 
 
Hierbij twee opmerkingen, te weten: 
vele van deze titels zijn nog steeds goedkoper te 
verkrijgen. Zo kocht ik zelf enkele jaren geleden 
een bijna nieuwe editie van "Vliegen Vissen 
Vangen" voor zegge en schrijve € 25,00. 
Besef - en overweeg vóór aankoop - dat vele van 
de hier genoemde 'antieke' boeken met 
permissie niet om door te branden zijn. Men 
koopt ze, naar mijn smaak althans, eigenlijk 
alleen, zoals de Amsterdammers dat noemen, 
'voor de hep', dit omdat men bij het lezen ervan 

veelal volautomatisch in slaap valt, knallers als 
het terecht befaamde "Beet!", of "Flitsende 
Vinnen" uitgezonderd. 
 
HERKENNEN 
 
Onthoud tenslotte dat boeken het duurst zijn bij 
standhouders die op onze beurzen praktisch 
gesproken louter en alleen enorme 
hoeveelheden boeken ter verkoop aanbieden, en 
dat de prijzen doorgaans het laagst liggen bij 
leden die een enorme verscheidenheid aan 
verzamelwaardige spullen aanbieden, waaronder 
zich af en toe soms ook enkele boeken 
bevinden. 
Ze tonen daarmee onbewust aan dat ze niet in 
boeken zijn gespecialiseerd, zoals de hogere 
prijzen vragende boekenHANDELAREN. Doe uw 
keuze! 
 

Kees Ketting 
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