
HOE MIJN VERZAMELAARSLOOPBAAN BEGON 
 
Pas in 1996, nog niet zo heel lang geleden dus, 
begon ik met het verzamelen van oude Franse 
werpmolens en reels. Waarom juist dat gebied 
gekozen? Goede vraag! Ik denk dat het kwam 
door allerlei verhalen die ik over verzamelen had 
gehoord, net als over de techniek die in deze 
molens stak. Ik vis graag op snoekbaars, liefst 
met een antieke Luxor of Bretton molen, en de 
reden waarom ik die 'oudjes' prefereer is 
eenvoudig uit te leggen. Ze zijn onverwoestbaar, 
ze bezitten een buitengewoon goede slip, ze 
gaan een mensenleven lang mee en kunnen 
nog tot op de dag van vandaag worden 
gerepareerd. 
 
MEER 
Op dit moment heeft mijn verzamelgebied zich 
overigens ietwat uitgebreid. Ik loer nu domweg 
op 'alles' wat ik mooi vind of waarvan de 
techniek me aanspreekt. En mijn vroegere 'eis' 
dat het om Frans materiaal moest gaan is 
eveneens voorbij. 
Hoe ik mijn hobby financier? Gewoon, uit het 
huishoudpotje! 
En wat kennis betreft, die haal ik bij mijn vader, 
die vroeger erg veel viste - met splitcane-
hengels en steevast een Luxor of Crack molen, 
terwijl hij bovendien in staat was zelf zijn gerei te 
onderhouden en te repareren. 
 
FLESSEN 
Welhaast iedereen heeft in het begin van zijn 
loopbaan als verzamelaar interesse voor 
letterlijk ALLES en dan kan het voorkomen dat 
men grandioos in de boot wordt genomen. Of 
dat mij eveneens is overkomen? Op deze 
heikele vraag past slechts één antwoord, en wel 
in de vorm van een vraag. Deze: welke 
beginnende verzamelaar is nog nooit genept, 
belazerd of geflest... 
Zelf werd ik die eerste keer beduveld bij de 
aankoop van een molen die weliswaar nieuw 
leek, maar naderhand toch een gespoten' wrak' 
bleek te zijn... Een andere beginnersfout (die ik 
om eerlijk te zijn nóg weleens bega) is het voor 
een object veel te veel betalen. Maar ja, wie 
heeft daar géén last van wanneer hij zijn zinnen 
op iets moois heeft gezet? En wat het onderling 
"ruilen van spullen" betreft, kan ik alleen maar 
zeggen dat ik veronderstel dat het zo weinig 
wordt gedaan omdat ruilen vaak huilen 
betekent... 
 
LEUK 

Net als Carl Kuipers ben ik gek op motoren en 
het tot nu toe leukste voorval in mijn nog 
bescheiden verzamelaarscarrière houdt met dit 
feit verband. Ik heb namelijk twee hobby's: 
vissen en het verzamelen van oude molens, 
maar ook het rijden op een klassieke cross-
motor uit de jaren 1960 - 1970. Ik bezit daartoe 
een Greeves 250 cc. De naam 'Greeves' zal 
velen wel niets meer zeggen, maar in Engeland 
is het nog steeds een zeer bekend merk, dat 
daar vooral faam verkreeg vanwege de 
wedstrijden die ermee werden gereden. In ons 
land werden Greeves motoren geïmporteerd (en 
bereden) door de Gebroeders Selling te 
Amsterdam; één van hen was zelfs fabrieksrijder 
van Greeves, en hij boekte destijds vele 
successen, zowel in eigen land als over de 
grens. 
Terug naar het aangekondigde voorval! 
 
KRAP 
Omdat mijn crossmotor net als de motor van 
Carl vanwege ruimtegebrek in de huiskamer 
staat, werd hij eens door een voorbijganger 
gezien. Die belde aan en het klikte meteen 
tussen ons, want hij had vroeger zelf ook op zo'n 
motor gereden! Van het een kwam het ander, 
foto's werden bekeken en tijdens een bak koffie 
ontdekte de bezoeker ook mijn verzameling 
werpmolens, waarna we verder kletsen over 
zowel motorrijden als vissen vangen. 
En wat denkt u? Een dag later stond die 
voorbijganger wederom op de stoep - mét een 
grote doos vol werpmolens die ik van hem 
cadeau kreeg. Zo zie je maar eens hoe een koe 
een haas vangt. 
 
VRAGEN 
Zou het mogelijk zijn om in plaats van tweemaal 
per jaar drie- of zelfs vier maal ons blad te 
publiceren? 
We kunnen dan de beursverslagen sneller lezen 
en beter inspelen op de data van de 
verschillende beurzen en veilingen. Is het verder 
mogelijk om ook de data te vermelden van 
buitenlandse evenementen die voor de leden 
van belang kunnen zijn? 
Tot slot: is er belangstelling voor het organiseren 
van een viswedstrijd waarbij alleen gebruik mag 
worden gemaakt van oud, c.q. antiek materiaal, 
dit laatste met uitzondering van nylon en haken? 
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