
MIJN HENGELSPORTVERZAMELING 
 
Toen ik een poos geleden lid werd van onze 
club, vroeg men mij wat ik precies verzamelde. 
Naar waarheid heb ik toen geantwoord: "Uit elk 
tijdperk enkele kenmerkende attributen." En 
dat heeft de volgende redenen. In de eerste 
plaats vis ik al zo'n vijftig jaar. Je kent dan veel 
mensen die ook vissen en met sommigen heb 
je prachtige dagen aan het water beleefd. Van 
enkele van deze vismaten heb ik wel eens iets 
cadeau gehad omdat men wist dat ik zulke 
dingen op prijs stelde en bewaarde. Voor mij 
hebben die gekregen spullen emotionele 
waarde omdat sommige van de gevers helaas 
niet meer leven. 
 
Die spullen wil ik dan ook niet kwijt en ik heb 
besloten ze in mijn totale verzameling op te 
nemen. Dat betekent dat ik dan op een 
verzameling kom waar zowel boeken, catalogi, 
hengels, snoerplankjes, haken, kunstaas, reels 
en zelfs foto's in voorkomen. 
Nu had ik aanvankelijk al die spullen in een 
grote kast op de vliering, maar op een keer zag 
ik in een meubelzaak prachtige vitrinekastjes. 
Dit bracht me op een lumineus idee. In een 
hoekje van de kamer was wel plaats voor zo'n 
dingetje van 35 x 40 x 200 cm. Die van mij 
heeft 3 glaswanden en 4 glazen plateaus, 
zodat de lamp die helemaal bovenin zit alles 
prachtig kan verlichten. In dit kastje maak ik 
door af en toe de spullen te wisselen een soort 
permanente tentoonstelling van alle spulletjes 
die ik bezit. 
Vrouwlief stond aanvankelijk nogal sceptisch 
tegenover deze presentatie in onze 
gemeenschappelijke woonkamer, maar het 
kastje straalt vooral ’s avonds, als het licht 
wordt ontstoken, een sfeer van gezelligheid uit 
en menigeen die bij ons op bezoek komt, kijkt 
met belangstelling naar mijn hobby en vindt het 
over het algemeen prachtig. 
 
Hoe kom je tot een geslaagde presentatie, 
hoor ik je denken. Nou, in de eerste plaats 
moet er niet al te veel spul in, anders schijnt 
het licht van boven niet mooi meer door de 
plateaus. Ten tweede moet je zorgen dat er 
ook wat kleur in zit. Ik bereik dat door tussen 
de spullen hier en daar groepjes felgekleurd 
kunstaas, badges of drijvertjes en dobbertjes 
te leggen. In de derde plaats moet er een 
opbouw in zitten waarbij grote spullen achterin 
komen en naar voren toe steeds kleiner. 
Mijn kastje heeft tussen de glazen deur en de 
plateaus nog enkele centimeters ruimte, zodat 
vooraan in de hoeken heel mooi een paar 
hengels kunnen worden geplaatst,terwijl ze 
niet hinderlijk voor de andere spullen staan. 

Zeer geschikt zijn hiervoor splitcane- of 
bamboestokken met koperen bussen en fraai 
gekleurde wikkelingen. 
 
Catalogi en boeken -al of niet geopend 
(gebruik paperclips)- staan vaak fraai rechtop 
tegen de achterwand. Grote dingen, zoals een 
aasketeltje of een wormdoos, vinden een mooi 
plaatsje op de bodem. Soms is het ook leuk 
om zaken als dobbers of drijvers tegen de 
achterwand op te hangen. 
 
Om je een goede indruk te geven zal ik eens 
één plateau van mijn kastje op dit moment 
beschrijven. Op die 40 x 35 cm glasplaat staan 
achterin een oude Mitchell-folder en ernaast 
een Hardy-catalogus. Daarboven hangen in 
een boogje 3 groenwitte snoekdrijvers. Op het 
plateau staan 5 zwarte molens rechtop: 2 x 
Mitchell-CAP, 2 Luxors, en 'n Mitchell-
Benjamin met ervoor een reservespoel. 
Ertussen liggen een groepje van 3 roodwitte 
celluloid pennetjes, een groepje van 3 
verschillende ABU-Toby lepels en een groepje 
van 2 Mepps-spinners. Ik geef de molens een 
beurt met cockpitspray, zodat ze mooi glimmen 
in het licht van de lamp. 
 

 
Zo ziet het er uit… 

Wat ook heel goed mogelijk is, is je kastje 
vullen met alle spulletjes die een snoekvisser 
anno 1956 bij zich had. Daar gaat ie: In de 
hoeken voor een oude bamboesnoekhengel 
en een fraaie splitcane spinhengel. De 
volgende zaken worden vervolgens op de 
plateaus uitgestald: zinken aasketel, reels en 
molens uit die tijd. Snoerplanken met erop 
snoeksnoer met fraaie roodwitte drijvers. 
Kunstaas, catalogi, visboeken uit die tijd, foto's 
van mensen met grote snoeken, 
visdocumenten uit het verleden. Eventueel 
onthakers, messen en oude vispet en nog 
meer van dergelijke zaken. Wat dacht u van 
een vliegvistentoonstelling van vroeger naar 



nu? Of een special over vissen met de vaste 
stok op witvis. Of alles wat betreft de karper, 
de paling of de zeevisserij. Er is zoveel 
mogelijk. 
 
Let op mijn woorden. Als je het zo aanpakt, ga 
je dubbel van je hobby genieten en blijft het 
leuk.Je krijgt dan niet de ellende van "het bezit 

van de zaak is einde van ‘t vermaakgevoel", de 
kater van alle verzamelaars. 
 
Hoe ter wereld kom ik aan al deze zaken?, 
hoor ik u denken. Wat dacht u van onze 
prachtige beurzen -2 keer per jaar- waar volop 
gekocht, verkocht en geruild kan worden? 
 

Otto Wolfs 
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