
DE POSTER VAN ABU 
 
Vrijwel alle hengelsportverzamelaars zijn, net 
als ik, ook sportvisser. Mijn hengelsportcarrière 
kan je als volgt samenvatten: ik zag het 
levenslicht in 1949 in het hart van het eenzame 
boerenland te midden van allerlei sloten, 
weteringen en kanalen. Het dichtstbijzijnde 
dorp lag op 7 km. Onze dichtstbijzijnde buren 
woonden op meer dan 2 km van bij ons 
vandaan. 'Right in the middle of nowhere' zou 
je mijn geboorteplekje nu heten. Maar ik had er 
een gelukkige jeugd: je kon er -na schooltijd- 
naar hartelust spelen, ravotten en... vissen! 
 
Vissen was toentertijd zowat de enige 
vrijetijdsbesteding die voor de hand lag. Het 
vissen werd mij met de paplepel ingegoten. Ik 
vis al een kleine 50 jaar. De laatste 30 jaar 
gaat mijn voorkeur uit naar het kunstaasvissen 
op baars, snoek en snoekbaars. Omgerekend 
besef ik nu, dat ik hier zo'n 800 uur per jaar 
zoet mee ben. Ik hou het -wat het vissen 
betreft- bij eigengebouwde hengels, 
eigenhandig gefabriceerd kunstaas en 
onthaakgereedschap. Mijn meest opmerkelijke 
vangsten worden steevast gefotografeerd en 
van elk visjaar wordt een geïllustreerd 
jaarverslag gemaakt. Een echte aanrader als 
je later eens een mooie visdag herbeleven wil. 
 
Door de loop der jaren ga je sommige van je 
hengelspullen werkelijk koesteren. Ze krijgen 

een 'emotionele' waarde. Zo ben ook ik 
hengelsportverzamelaar geworden. Al de tijd 
dat ik viste was ik steeds op minstens twee 
hengelsportbladen geabonneerd. Alle 
nummers werden -na het lezen en veelvuldig 
herlezen- netjes bewaard. 
 
In de zeventiger jaren vond je vaak een puzzel, 
ideeënbus of fotokwis in je favoriete blad. 
Plichtsgetrouw deed ik hier telkens aan mee. 
Het ging immers over je favoriete hobby en het 
spelelement maakte het geheel extra 
spannend. Zo won ik ooit eens een hengel en 
een molen van ABU: een Cardinal 40. Leuk, 
toch? Echt leuk was de prachtige poster, in 
zwart-wit, van dezelfde fabrikant. Ik vind hem 
nog altijd erg mooi en heb daarom verzocht die 
in bijlage af te drukken. 
 
Ik herinner me dat er destijds 1000 van die 
posters werden verstuurd. Misschien niet echt 
zeldzaam, maar toch een leuk hebbeding. Zo'n 
afbeelding is uitermate geschikt als 
achtergrond voor een verzameling molens of 
kunstaas van  ABU. Ik zou zeggen: "ABU-
verzamelaars: doe je best er ééntje te pakken 
te krijgen, dit is de echt de moeite waard!" 
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