
28 GOUDEN VERZAMELTIPS 
 
Michael Echols, een fervent 
kunstaasverzamelaar is uit de States, gaf me de 
toestemming zijn artikel "Hunting and Finding 
Tackle" te vertalen, te bewerken en aan te 
vullen. Hieronder leest u het resultaat... ter 
leringhe, profijte ende vermaeck van elckeen! 
 
1) Beperk je niet tot manifestaties over je eigen 
hobby; bezoek ook aanverwante beurzen: leg 
contacten met verzamelaars uit andere 
verzamelgebieden en wissel tips uit; 
 
2) Een vriend doet in verzekeringen en komt 
veel in residentiële wijken. Hij geeft weduwen 
zijn kaartje: zo kunnen ze hem bellen indien ze 
ooit van die visrommel van hun overleden 
echtgenoot willen afgeraken; 
 
3) Opkopers van inboedels maken soms een lijst 
van de bezittingen bij het opruimen van 
woningen : bezorg hun je kaartje; 
 
4) Zorg voor kaartjes waarop behalve je naam, 
adres en telefoonnummer, verder nog zoveel 
mogelijk informatie als maar kan, gedrukt is; 
(denk er aan dat een kaartje 2 zijden heeft. Luc) 
 
5) Maak jezelf tot een levende advertentie door 
een T-shirt of sweater te dragen met "Ik 
verzamel ..." en een afbeelding erop; 
 
6) Bel vroegere leden uit je verzamelclub: 
misschien willen ze van een gedeelte of van hun 
gehele verzameling wel af; 
 
7) Ga in oude magazines op zoek naar 
adressen van vroegere winkeliers. Zoek de 
gegevens van hun nabestaanden of van de 
opkopers op en vraag hun waar de spullen zijn 
heengegaan; (ook oude "gele" of "gouden" 
telefoongidsen zijn een zeer bruikbare bron voor 
het vinden van echte goudmijntjes. Luc) 
 
8) Leg contacten in vendu-huizen en brocante-
zaken. Beloof de man die instaat voor het 
sorteren een mooie fooi, indien hij je een seintje 
geeft mocht er wat interessants opduiken. 
Bedenk wel dat deze mensen vooral handelaars 
zijn: formuleer je wens zo duidelijk mogelijk en 
laat hem aanlokkelijk klinken. Leg er de nadruk 
op dat je verzamelaar en geen voortverkoper 
bent; 
 
9) Leg contacten met mensen die regelmatig 
vlooienmarkten en zwarte markten afstruinen. 

Geef ze een lijstje met wat je zoekt met 
eventueel afbeeldingen erbij en de maximale of 
richtprijzen ervoor. Betaal deze lui correct voor 
het vele "benenwerk" dat ze voor je doen; 
 
10) Zorg voor duidelijke en gedetailleerde 
mancolijsten. De hulp van een PC is hierbij bijna 
onmisbaar. Overhandig deze lijsten aan 
iedereen die wel eens in contact zou kunnen 
komen met de door jou gezochte spullen; 
 
11) Probeer op de één of andere manier in de 
aandacht te komen. Gebruik hiervoor alle 
mogelijke media: dag- en weekbladen, 
plaatselijke radio- en TV-stations. Indien een 
artikel of uitzending aan jezelf en aan je hobby 
wordt gewijd, dan zit je gebeiteld; 
 
12) Huur eens een jochie met zijn fiets in. Geef 
hem een stapel strooibiljetten om uit te delen in 
wijken waarvan je vermoedt dat er relatief veel 
hengelaars wonen. Verzorg dit strooibiljet want 
een tweede kans krijg je niet; 
 
13) "Zoekertjes" op een lokale radiozender zijn 
prima... indien je ze lang genoeg herhaalt. Duur? 
Ja, maar vergeet niet dat de macht van de 
reclame schuilt in de herhaling; 
 
14) De aandacht kan je trekken door een 
tekening, logo of foto van het gezochte af te 
drukken; 
 
15) Pluis er ook eens de vakpers op na. Bladen 
i.v.m. ruilbeurzen, vlooienmarkten en 
antiekshows kunnen bruikbare informaties 
opleveren; 
 
16) Ga ook eens snuisteren op een openbare 
boedelverkoop: zelfs daar kunnen er 
hengelspullen opduiken; 
 
17) Krijg je het langverwachte seintje dat er wat 
naar je gading te koop aangeboden wordt, ga er 
dan op af met voldoende geld op zak: niets is 
vervelender dan enkele andere hebbedingetjes -
waarvoor een collega-verzamelaar interesse 
heeft - te moeten laten liggen, bij gebrek aan de 
nodige centen; 
 
18) Cash-geld is een must in onze hobby: geen 
cheques of betaalkaarten dus. Bij het zien van 
gereed geld, bezwijkt de tegenpartij meestal en 
is de koop rond; 
 



19) Heb steeds een setje foto's of afbeeldingen 
van het door jou gezochte op zak; het 
afgebeelde moet in perfecte staat zijn, zo laat je 
zien enkel goed geld te willen betalen voor 
spullen die in topconditie zijn; 
 
20) Vertel iedereen die je kent zonder enige 
schroom wat je verzamelt: je kan toch nooit voor 
gekker doorgaan dan je al bent; en: het helpt 
meer dan eens; 
 
21) Waarom niet op je werk publiek maken wat 
je verzameldomein is: vele (grotere) bedrijven 
hebben een mededelingenbord waarop gratis 
zoekertjes kunnen worden geplaatst; 
 
22) Waarom geen voordracht georganiseerd 
voor de plaatselijke visclub: je weet nooit hoe 
een koe een haas vangt!; 
 
23) Zoek je een bevolkingsgroep of een wijk 
waar de kansen om wat te vinden hoog zijn, 
beperk je dan tot een bejaard publiek dat al een 
tijdje op dezelfde plaats woont; 
 
24) Vraag je kapper en/of hengelsportwinkelier 
of je een klein toonkastje mag uitstallen met 
daarin wat (mooie) spullen en een begeleidende 
tekst en eventueel wat strooifolders; 
 
25) Zorg voor wat affiches met afbeeldingen om 
uit te hangen bij hengelwedstrijden: de 
organisatoren laten meestal toe dat je wat 
strooibiljetten neerlegt; 
 
26) Over advertenties: 
Plaats een kleine advertentie in de lokale (gratis) 
huis-aan-huisbladen. Vermeld telkens ook je 
naam: men belt niet graag een wildvreemde. Je 
kan zo ook een beloning in het vooruitzicht 

stellen voor het geven van een goede tip; 
 
Bepaalde hengelsportmagazines hebben ook 
een ruimte beschikbaar voor (veelal gratis) 
zoekertjes: maak er dankbaar gebruik van; 
Een grotere advertentie (met afbeeldingen erbij) 
is wat duurder, maar brengt gegarandeerd meer 
op; 
De tekst van de advertentie is zeer belangrijk: 
gebruik "...zoek voor mijn verzameling..." Dit 
onderscheidt je van opkopers die slechts op 
groot gewin uit zijn; 
Verander de inhoud en de presentatie van je 
advertenties zo nu en dan. Teveel gehoorde of 
geziene zoekertjes gaan vervelen en dringen 
niet meer door; 
Trek de aandacht in je advertentie door (fictieve) 
gekke bedragen te bieden voor het door jou 
gezochte; 
 
27) Vraag in elke hengelsportzaak die je 
tegenkomt of er niet-gereclameerde 
herstellingen zijn. Zeg dat je bereid bent de 
herstellingskosten (die de winkelier reeds 
voorschoot) te vergoeden. Zo heeft de winkelier 
zijn geld terug en ben jij een verzamelstuk of 
een ruilobject rijker geworden; 
 
28) Tot slot: zorg ervoor dat je vrienden maakt 
en houdt: geef steeds blijk van je dankbaarheid 
en respect voor alles wat je (soms gratis) 
aangeboden wordt. Bedenk dat het vroeger 
wellicht toebehoorde aan een geliefde en helaas 
te vroeg heengegane vriend of familielid... 
 
Besef je wel welk een pracht-kedoo je hiermee 
kreeg? Zo ja, voor een natje en/of droogje ben ik 
altijd te vinden! 
 

Luc de Medts 
 
 


