
WEL EN WEE VAN KOPEN EN VERKOPEN OP HET 
WERELD WIJDE WEB 

 
Meer en meer verzamelaars hebben toegang tot 
het Wereld Wijde Web, ook wel het internet 
geheten. De verleiding om wat moois op de kop 
te tikken voor de eigen verzameling of om wat 
dubbele of overtollige spullen van de hand te 
doen via een medium waartoe de hele wereld 
toegang heeft, is dan ook groot. Uit de vele 
elektronische post (e-mail) die ik van onze leden 
kreeg, bleek dat een korte inleiding en een 
kleine handleiding tot dit prachtige medium hier 
wel op zijn plaats was. Op onze website 
www.vhv-dac.org kan je via onze pagina "useful 
links" door een eenvoudige klik met de muis 
onmiddellijk terecht op enkele van de -voor onze 
hobby- meest interessante sites. Geloof me, er 
zijn nog steeds veel leuke spullen te vinden! Je 
hoeft enkel goed uit de doppen te kijken... en 
wat gouden raad van jullie "webmaster" niet in 
de wind slaan! 
 
WAT IS EEN ELEKTRONISCHE VEILING?  
 
Enkele snelle jongens zijn al enige jaren geleden 
op het idee gekomen het internet te gebruiken 
voor het houden van veilingen waaraan door 
iedereen ter wereld 7 dagen op 7 en 24 uur op 
24 kan worden deelgenomen. Je leest het goed: 
op de grootste veilingsites zijn er permanent 
enkele honderdduizenden items te koop. De 
looptijd van deze veilingen kan variëren van 
enkele uren tot één maand. Meestal wordt 
gekozen voor één week of 10 dagen: in dit 
laatste geval zit er altijd een weekend tussen. 
Velen gaan (mogen) pas tijdens het weekend 
eens lekker surfen... 
 
WAT HEB JE NODIG? 
 
Een internetaansluiting en een e-mailadres maar 
dit spreekt voor zich. Verder kies je een 
schuilnaam of "pseudo", maar dit hoeft niet echt 
alhoewel ik het van harte aanbeveel om het 
ontvangen van ongewenste mail te vermijden. 
Het laatste wat je nog hebben moet is een 
creditcard (type VISA bijv.). Hoeveel bruin 
trekken kan moet je voor jezelf uit maken... Met 
deze gegevens kan je je inschrijven ("inloggen") 
als koper of verkoper op één bepaalde site. 
 
ENKELE LEUKE ADRESJES 
 
De grootste veilingsite ter wereld is 
www.ebay.com die behalve in de Verenigde 

Staten ook nog in Canada, Australië, Frankrijk, 
Japan, Korea, Nieuw Zeeland, Duitsland, Italië, 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk en 
Zwitserland vertegenwoordigd zijn. Op de eBay-
site waren er bij het schrijven van dit artikel -
tijdens de vakantieperiode- zo maar eventjes 
21.623 items of kavels te koop onder de rubriek 
Sports > Sporting Goods > Fishing. Een kleinere 
site is het Europese "Aucland", te vinden onder 
www.aucland.co.uk in het Verenigd Koninkrijk, 
onder www.aucland.fr in Frankrijk, 
www.it.aucland.com in Italië en www.aucland.es 
in Spanje. Het van origine Franse "Ibazar" is 
recent gefuseerd met eBay, maar heeft nog 
enkele interessante sites in Europa: 
www.ibazar.voila.fr in Frankrijk, maar ook een 
Nederlandse site www.ibazar.nl en een 
Belgische www.ibazar.be. Op www.veilinghal.nl, 
de Telegraaf-site kan je ook altijd even -
vrijblijvend- gaan grasduinen. 
 
GAAN WE OP DE KOOPJESTOER? 
 
Als je weet dat vele handelaars met naam en 
faam hun spullen via hun eigen site maar ook 
via de grotere veilingsites aan de man -of vrouw- 
proberen te slijten, betekent dit zeker dat er naar 
ieders gading en beurs wat te vinden is. Op de 
veilingsites geldt ook het oude motto "het is 
waard, wat de gek(ken) er voor geven wil". Hou 
er rekening mee, dat je te maken krijgt met 
mededinging uit de hele wereld. Wat echt 
zeldzaam en in goede tot uitstekende staat is, 
wordt -soms fors- voor betaald! Beginnende 
verzamelaars doen er goed aan zich te 
specialiseren in een bepaald -minder begeerd- 
merk of zich zelfs te beperken tot een bepaald 
type. 
 
LAAT JE NIET VERLEIDEN! 
 
Een goede raad: "limit your kill, don't kill your 
limit" is hier ook van toepassing. Bepaal vooraf 
hoeveel je maximaal voor een item geven wil en 
wijk hier niet van af. Of bepaal vooral welk 
bedrag je maandelijks spenderen wil en hou 
deze boekhouding goed bij: dit voorkomt 
onaangename verrassingen en draagt bij tot het 
behoud van de huishoudelijke vrede! Niets belet 
je om dubbele of ander overtollig spul via het net 
te verkopen. Zo financier je je eigen hobby. Leuk 
toch? 
 



DE KRACHT VAN HET WOORD EN DE 
POWER VAN DE AFBEELDING... 
 
Bij het kopen of verkopen op het internet geef ik 
altijd de voorkeur aan een waarheidsgetrouwe 
beschrijving en een duidelijke foto van het te 
koop gestelde. Ik heb nog liever één 
haarscherpe foto dan een pagina vol 
nietszeggende lectuur. Ik ga zelfs zo ver dat ik 
gewoon niets meer koop zonder er een foto van 
te hebben gezien. Geloof me: ervaring heeft me 
tot deze wijsheid gebracht! Wil je gaan 
verkopen, is het bezit van een digitale camera 
geen must maar wel makkelijk. Een "gewone" 
foto" kan je scannen en in jpg.formaat opslaan. 
Wil je verwijzen naar een boek waarin het item 
wordt vermeld of afgebeeld,is dit steeds een 
pluspunt. 
 
BETALEN EN BETAALD WORDEN 
 
Op het hele net geldt dat je eerst betaalt en dat 
dan pas de goederen worden verstuurd. Ga je 
verkopen, dan wacht je gewoon de betaling af. 
Het risico is dus relatief klein. Op de grote sites, 
zoals eBay, kan je via een creditcard betalen. 
Deze betalingen verlopen via een beveiligde 
verbinding en zijn dus als veilig te beschouwen. 
Cash geld versturen kan ik -uit eigen ervaring- 
slechts aanraden als het om kleinere bedragen 
gaat: hier zijn de kosten voor de betaling soms 
te hoog ten opzichte van de prijs van het 
gekochte object. Verstuur in dit geval je betaling 
-in bankbiljetten van het land van de verkoper- 
via -eventueel aangetekende, maar zeker- 
prioritaire (lucht)-post. Bankcheques worden 
steeds minder aanvaard aangezien die te veel 
bankkosten met zich meebrengen voor koper en 
verkoper... 
 
EEN BEETJE ETIQUETTE KAN NOOIT 
KWAAD 
 
Een verkoper die aanduidt dat hij slechts naar 
één land verkopen wil, zal zijn mening soms 

herzien als je hem vooraf een vriendelijk mailtje 
stuurt, waaruit duidelijk je interesse blijkt en 
waarin je belooft stipt te betalen zoals in de 
verkoopsvoorwaarden vermeld wordt. Vergeet 
nooit een berichtje te sturen als je de betaling of 
het gekochte item in goede staat ontvangen 
hebt. De grotere sites hebben ook een 
"feedback" systeem. Achter je schuilnaam komt 
dan je "rating" te staan. Zeg maar je reputatie als 
gebruiker van deze site. Gebruikers met een 
hoge rating hebben altijd een streepje voor... 
 
DE INVLOED VAN HET NET OP ONZE 
HOBBY 
 
Vanaf het begin werd de vraag gesteld of het 
Internet ooit het lekker ouderwetse snuisteren op 
een vlooienmarkt of het ronduit heerlijk rond 
kuieren op één van onze ruilbeurzen zou gaan 
verdringen. Niets blijkt echter minder waar te 
zijn! Een rechtgeaard verzamelaar draait graag 
even aan de slinger van dat leuke molentje of wil 
toch wel eens die splitcane vliegenlat door de 
lucht laten zwiepen. Het bijhorend praatje met 
de verkoper en het eventuele afdingen op de 
prijs willen velen voor geen geld missen. Op de 
ruilbeurzen raak je de spullen kwijt die je -al dan 
niet per vergissing- op het net hebt gekocht. 
 
Ook enkele grotere verzamelaars-handelaars 
hebben hun eigen site. Op deze sites wordt niet 
geveild of geboden, doch enkel verkocht. 
 
Wat wel opvalt, is dat de waarde van vele 
verzamelobjecten een internationaal tintje krijgt. 
Merken waar ooit op neer gekeken werd, zoals 
Mitchell en Luxor, behoren nu tot de meest 
begeerde en hoogst geprijsde items. Doch ook 
hier blijft de oude stelregel gelden: 
zeldzaam+oud+uitstekende staat= duur! En zo 
zie je maar dat er niet zo heel veel verandert in 
ons verzamelwereldje! 
 

Luc de Medts 

 
 


