
WAT IK VERZAMEL WILT U NIET EENS WETEN... 
 
Enige nummers van de 'Vissende Verzamelaar' 
geleden, deed Iwan Garay in de mini-serie 'Wat 
Verzamelen De Bestuursleden Zelf?' uit de 
doeken dat hij vooral loerde op eigenbouw werp-
molens en dito reels, plus molens en reels die 
door de eigenaar waren 'verbeterd' of 
'gerepareerd', en dan liefst op knullige, 
onbeholpen, amateuristische of ontroerend 
primitieve wijze. Een dergelijk zonderling 
verzamelgebied biedt enkele in het oog 
springende voordelen. Zo hoeft Iwan nimmer 
bevreesd te zijn voor collectioneurs die op 
dezelfde zaken loeren. Wat hij zoekt is beslist 
uniek en last van lieden die hem eventueel de 
loef afsteken door bijvoorbeeld tegen hem op te 
bieden of zaken voor zijn neus weg te kapen, 
heeft hij niet, hetgeen eveneens tot uiting komt 
in de belachelijk lage prijzen die men vraagt voor 
reels en molens waaraan is gefröbeld. Een 
tweede benijdenswaardig punt is dat 'men' 
dergelijke zaken, zelfs gratis, voor Iwan bewaart, 
hem tipt waar ze eventueel te vinden zijn of hem 
op andere wijze op het juiste spoor van fraaie 
exemplaren zet. Zo'n geluk valt een verzamelaar 
van klassieke zaken, van bullen dus waarop 
naar verhouding vele personen azen, zelden ten 
deel. 
 
START 
 
Uw redacteur begon eigenlijk met verzamelen, 
toen hij - om ermee te VISSEN - op zoek ging 
naar automatische vliegenreels. Die waren 
destijds, zo in de zestiger jaren, in eigen land 
welhaast onvindbaar, terwijl bestellen over de 
grens ('t was toen al een hele toer de juiste 
adressen van buitenlandse winkeliers te 
achterhalen) gepaard ging met een stortvloed 
van papieren, tegenwerkende ambtenaren, 
onaangenaam en lastig douane-gebroed plus 
torenhoge invoerrechten. Eén autoreel bezat ik 
destijds al, een groene Amerikaanse 'Martin', 
voor een tientje gekocht (omdat-ie kapot was) bij 
de oude Jos Peeters en door mijn vader, 
juwelier van beroep, binnen enkele minuten 
weer gebruiksklaar gemaakt. Ik viste veel met 
die reel, en wilde er eigenlijk nog wel een of 
twee bezitten om er verschillende vliegenlijnen 
op te spoelen. 
Adressen van Nederlandse winkeliers die auto-
reels verkochten waren toen voor mij bij wijze 
van spreken goud waard en ik deed mijn uiterste 
best alle mij bekende hengelaars te verzoeken 
ook eens bij hun eigen leverancier te informeren 
of zich bij hun voorraadje winkeldochters (auto-

reels verkochten toen al net zo slecht als nu) 
soms ook nog een automatische vliegenreel 
bevond. 
 
BINGO! 
 
De eerste keer dat ik op deze wijze beet kreeg, 
herinner ik me nog goed: de Rotterdamse 
hengelsportwinkelier en castingkampioen 
Ronald Fenger bleek volgens een telefoontje 
van een vismaat inderdaad over twee 
automaten te beschikken. Ik snelde naar 
Rotjeknor, arresteerde ze allebei en bouwde van 
lieverlede en door de jaren heen, en later 
eveneens via adressen over de grens, een 
aardige collectie auto-reels op, toen en nu niet 
alleen meer om mee te vissen, maar ook omdat 
ik, zoals zovele verzamelaars, een bijzonder 
mooi of gaaf exemplaar niet kon laten liggen en 
al helemaal niet wanneer de reel qua werking, 
constructie of gewicht iets bijzonders was. (Dit 
alles speelde zich af, dit voor de goede orde, 
lang voordat de VHV werd opgericht). 
 
Ik begon evenwel na enige jaren verzamelen te 
bemerken dat het eigenlijk niet meer zo'n goede 
zaak was dat anderen wisten op wat voor zaken 
Kees Koeienreet loerde. Dat dreef namelijk de 
prijs op, en niet zo zuinig ook. Enkele malen 
werd ik als groentje, zoals ik nu besef en weet, 
door oudere, meer geroutineerde verzamelaars 
(je moest moeite doen er destijds eentje te 
vinden), op een knappe manier in de boot 
genomen of, zoals men in Amsterdam zegt, 
getild. Het feit dat men haarfijn wist waar mijn 
interesses lagen - ik had die nota bene zelf 
rondgebazuind - had uiteraard eveneens tot 
gevolg dat men op beurzen, Open Dagen, 
Manifestaties en FlyFairs waar ook tweede-
hands materiaal te koop werd aangeboden, mij 
steeds vaker op automatische reels opmerk-
zaam begon te maken - altijd voor knappe 
prijzen, waarmee men evenwel, zo realiseerde 
ik me later, toch welhaast geen enkele andere 
potentiële klant afschrikte. Want wie verzamelt 
er in hemelsnaam auto-reels? 
 
Hoe het ook zij, ik had een aantal jaren geleden 
op een gegeven ogenblik zo'n ruime collectie 
reels opgebouwd dat mijn interesse er nóg meer 
aan te schaffen, rap terugliep. En meer en meer 
meldde en meld ik daarom wanneer me een 
autoreel wordt aangeboden of getoond langs 
mijn neus weg - en of dat nu wel of niet op waar-
heid berust - dat het onderhavige model, wat 



jammer nu toch, zich reeds in mijn collectie be-
vindt. 
En daarna? Daarna ga ik weer nijver verder 
snuffelen, net zoals de meeste andere leden van 
de VHV, naar datgene wat ik in de loop der 
laatste tien tot vijftien jaren werkelijk ben gaan 
verzamelen... 
 
GEHEIM 
 
Er is slechts één man in Nederland die mijn 
hedendaagse ware verzamelgebied kent, die 
dus weet waarnaar ik op zoek ben. Een en 
ander biedt ongelooflijke voordelen. Het drijft 
namelijk de prijs die men mij voor een artikel 
vraagt niet meer op, c.q. laat ook mij profiteren 
van de uitkomst van het normale loven en bie-
den, dat - wie weet het niet? - welhaast steevast 
resulteert in een korting die soms aardig kan 
oplopen. En degene die weet waarnaar ik echt 

speur, houdt zijn ogen altijd goed open en meldt 
wat er zoal op de onderscheidene verkooptafels 
te vinden is. 
 
STIEKEM 
 
Gaat het om een 'Xxxxxx' die hem voor mijn 
collectie interessant lijkt, dan waarschuwt hij me 
en neem ook ik op de bedoelde stand een kijkje, 
beoordeel het aangebodene en handel de zaak 
óf zelf af óf vraag degene die me tipte dat voor 
mij te doen. Op deze manier loopt niet in de 
gaten waar mijn werkelijke interesses liggen. En 
een en ander wil ik verdraaid graag zo houden, 
omdat deze handelwijze me zoals gezegd al 
heel wat geld heeft bespaard. En nog steeds. 
Een tip ook voor u misschien? 
 

Kees Ketting 

 
 
 


