
LEREN VAN ANDERE VERENIGINGEN 
 
Uw redacteur verzamelt niet alleen een bepaald 
soort hengelsportmateriaal, hij is eveneens 
reeds dertien jaar lid van de vereniging 
"Fotografika", een club waarvan leden letterlijk 
alles bijeenbrengen wat te maken heeft met 
fotografie en films. "Fotografika" is wat dit 
verzamelgebied betreft de grootste club ter 
wereld! 
Men organiseert tweemaal per jaar (in lente en 
herfst) in het Euretco-gebouw te Houten een ruil- 
en verkoopbeurs, die behalve door de leden, 
door een buitensporig groot aantal buitenlanders 
wordt bezocht. Wellicht is het interessant te 
vermelden hoe bij deze vereniging die zoveel 
raakpunten met de onze heeft, zo'n dag in zijn 
werk gaat. 
 
BEREIKBAARHEID 
 
Hoewel men bij Euretco uitstekend en gratis kan 
parkeren, komen uiteraard ook bezoekers per 
openbaar vervoer. Handig dus dat van het 
station Utrecht naar Houten vice versa een 
gratis pendelbusje rijdt, gerund door leden. 
Standhouders hebben net als bij ons reeds 
enige uren voor de opening toegang tot de 
beurs om hun tafels in orde te maken en hun 
collectie uit te stallen. Officieel opent de beurs 
om negen uur 's morgens, en dan mogen 
uitsluitend leden naar binnen. Die betalen ƒ 2,50 
toegang, maar mogen zich laten vergezellen 
door een familielid (eveneens ƒ 2,50, terwijl ook 
introducés mogelijk zijn (ƒ 6,00). Niet-leden 
hebben pas toegang vanaf 11 uur. De logische 
gedachte die achter een en ander steekt ligt 
voor de hand: degenen die de vereniging dragen 
krijgen de eerste keus uit te koop aangeboden 
zaken. De mogelijkheid bestaat evenwel ter 
plekke spontaan lid te worden, waarna men 
eveneens meteen naar binnen mag. 
 
REGELS 
 
Ik heb het aantal tafels nooit geteld, schat 
evenwel dat het er gewoonlijk dik over de 
tweehonderd zijn. Roken is verboden, de 
voortreffelijke catering wordt verzorgdt door het 
personeel van een ter plekke aanwezige "bedrij-
fs-cantine" (zelfservice), terwijl het bestuur over 
zowel een omroep-installatie als een bestuursta-
fel met allerlei literatuur beschikt; er is eveneens 
gelegenheid om zaken vakkundig en gratis te 
laten taxeren. 
 
Wat opvalt is net als bij de beurzen van onze 

eigen club het enorme verschil in de wijze 
waarop men tafels inricht. 
 
Losse tijdschriften, en boeken die men domweg 
in kartonnen dozen heeft gekwakt onder het 
(letterlijke) motto "bekijk het zelf maar", zijn 
dikwijls schering en inslag. Tot aankoop noodt 
een en ander niet bepaald! (Ook 'Visiteur' wees 
daar in ons orgaan daar al eens op). 
 
Populair zijn bij sommige standhouders dozen 
vol los gerei, zoals objectieven, filters, flitsers, 
tasjes, camera-riemen, accessoires en dergelij-
ke, met een bordje erbij: "Uitzoeken", gevolgd 
door de eenheids-prijs. Nadere bijzonderheden 
ontbreken welhaast altijd, zodat het doorspitten 
van zo'n doos een langdurige zaak is en gericht 
speuren naar datgene waarnaar je op zoek bent 
tijd vréét. Er wordt bijgevolg door de bank geno-
men, en naar verhouding, uit dergelijke dozen 
weinig verkocht. Ook de betere en duurdere 
zaken (complete camera's, al dan niet antiek, en 
al dan niet zeldzaam tot zeer zeldzaam) treft 
men gewoonlijk en masse aan, maar jammer 
genoeg ontbreekt het ook daar soms aan een 
duidelijk prijskaartje, hetgeen alweer niet tot 
loven en bieden noodt. 
 
VALUTA-PROBLEMEN 
 
Dit geldt eveneens voor het feit dat naar 
verhouding vele buitenlandse handelaren hun 
goederen botweg prijzen in Belgische of Franse 
franken, in Engelse ponden of Duitse marken - 
een gebruik dat voor onduidelijkheid, verwarring 
en wrijvingen zorgt. Lesje (ook voor tafelhuur-
ders op onze eigen beurzen): maak het de 
kopers zo gemakkelijk mogelijk. 
 
Stal alles overzichtelijk uit, voorzie de spullen 
van glasheldere prijsaanduidingen en geef die in 
guldens. Bovenal: reageer normaal op iemand 
die een bod uitbrengt - dus niet zoals mij in de 
herfst in Houten overkwam. Ik vroeg hoeveel 
een ongeprijsd fotoboek moest kosten en kreeg 
te horen: "65 gulden." 
 
Ik zei: "Ik bied vijftig", waarop de verkoper als 
door een wespenzwerm gestoken witheet uitviel 
met: "Het is hier geen Albert Heyn!" 
(Nooit geweten dat je daar kunt afdingen). 
 
De koop ging uiteraard niet door, maar zou wél 
zijn gesloten als dat opgewonden standje van 
een verkoper had geantwoord met "Zullen we 



het verschil delen?" of iets dergelijks. Een poten-
tiële klant die in een artikel geïnteresseerd blijkt 
onheus voor het hoofd stoten zal niet leiden tot 
een overmaat aan verkopen - iets om aan te 
denken als ook u in de verleiding komt tijdens 
een van onze eigen beurzen een tafel te huren 
om te trachten overtollige spullen te verkopen 
(om met de opbrengst gewoonlijk weer ander 

hengelsportmateriaal aan te schaffen). 
 
Tot besluit: laat ik het bedoelde boek even later 
op een andere stand eveneens aantreffen, en 
dat tegen een wel héél andere prijs... Het geluk 
is derhalve nog altijd met de dommen. 
 

Kees Ketting 
 
 
 


