
NIEUWE VERZAMELTERREINEN 
 
Het valt mij op iedere beurs weer op dat zo veel 
hengelsportverzamelaars juist zo vaak hetzelfde 
verzamelen! Reels, molens, boeken, daar 
zoeken we (lijkt het wel) met z'n allen naar. 
Dat is best jammer, want dat betekent dat we 
per definitie allemaal min of meer in hetzelfde 
straatje zoeken en elkaar dus beconcurreren. 
Sommigen zijn slim en kiezen een niche, waarbij 
ze van niet al te veel anderen last hebben. In 
Nederland bijvoorbeeld Harry Kelly met z'n Kelly 
reels (internationaal wel zeer gezocht), Joep 
Staps met z'n mechanische vishaakjes 
(internationaal niet minder gewild) of John Bel 
met zijn selecte collectie Luxor molentjes. 
 
Het mooie van zo'n zeer specifieke collectie is 
dat hoe specifieker je zoekt, hoe minder mensen 
exact hetzelfde doen als jij. Dat betekent per 
definitie meer diepgang in je collectie, meer 
pionieren, meer kennis. En wellicht wat minder 
concurrentie. Bovendien lijkt het mij, 
wentelwiekend voor de ontwikkeling van de 
breedte van ons gebied. Het gaat nieuwe 
inzichten en nieuwe verzamelaars opleveren. 
Mag ik een paar suggesties doen voor nog 
vrijwel onontgonnen territoria? 
 
1. SPELDJES, INSIGNES 
 
Nederland kent een zeer rijk verenigingsleven. 
Ook van hengelclubs. Veel van die verenigingen 
hadden een speldje van hun eigen club 
(Rotterdam, Amsterdam etc.) of bond (AHB, 
CNHV). De variatie in Nederlandse insignes is 
groot en je kunt er ware kunstwerkjes in 
aantreffen. Bijkomend voordeel is dat speldjes 
niet de hoofdprijs kosten, je vindt ze tussen de 1 
euro en 50 euro, maar dan heb je het al over 
een heel erg prijzige. Uitzondering vormen de 
zilveren insignes (lauwerkransje met meestal 
een baarsje) van de oude Amsterdamsche 
baarsclubs, die veel kostbaarder en uiterst 
zeldzaam zijn. 
 
Ik heb de afgelopen jaren erg mijn best gedaan 
op dit gebied en veel gevonden. Intussen heb ik 
een paar honderd verschillende spelden uit de 
periode 1890 - 1975. De geëmailleerde speldjes 
en edelmetalen uitvoeringen zijn bij mij favoriet. 
Sommigen zijn voorzien van de aanduiding van 
de bestuursfunctie van de voormalige drager. 
Speldjes vind je op elke verzamelbeurs, 
vlooienmarkt en ook wel eens op onze beurzen. 
Wil je er meer over weten, let me know, ik help 
graag verder en heb ook veel dubbel. Met mijn 

200 spelden heb ik echt nog slechts een fractie 
in kaart van wat er echt is! Wie gaat er mee 
doen? 
 
2. MUZIEK 
 
Ook een hele aparte maar met veel beperkter 
omvang: singles en elpees op vinyl die sec over 
het hengelen gaan. Deze houd ik kort, in het 
volgende nummer zal ik er een artikel over 
schrijven met alles wat ik intussen weet 
overzichtelijk vervat. 
En geloof me: het gaat echt verder dan Nico 
Haak's "Als ze me missen, ben ik vissen". Mijn 
oudste plaat is uit de twintiger jaren op 78 
toeren. Een fantastisch plaatje werd ook 
uitgegeven door de Club der Honderd in de 60-
er jaren. 
Het mini-elpeetje heeft de titel "Visserslatijn" en 
er deden tal van oude beroemdheden aan mee, 
die allen over het hengelen zingen: Rita Corita, 
Jan Blaaser etc. Een echt mooi Amsterdams 
stukje hengelsporthistorie. 
Wil je dit soort platen vinden, dan moet je echt 
gaan zoeken op de vele platenbeurzen die ons 
land rijk is. Ook hier geldt: geen concurrentie en 
pionieren maar! 
 
3. AARDEWERK & PORSELEIN 
 
Slechts 1 verzamelaar ken ik die zich op dit 
terrein stort; een collega uit Amersfoort. Maar hij 
heeft dan ook al een mooie collectie bij elkaar! 
Beeldjes en sculpturen van vooral vissen en 
soms ook hengelaars. Het is er volop en je kunt 
er vol mee aan de bak. Op alle verzamelbeurzen 
vind je ze, maar een beetje specialisatie kan 
geen kwaad. Dat is eerlijk gezegd ook een eigen 
afweging die je moet maken en die te maken 
heeft met je eigen smaak en financiële ruimte. 
 
De mooiste sculpturen zijn van gerenommeerde 
porseleinhuizen als bijvoorbeeld: Royal 
Copenhagen uit Denemarken en het Engelse 
Beswick. Je weet dan echt niet wat je ziet, zo 
mooi! Internationaal ga je veel concurrentie 
tegenkomen, maar hier in Nederland nauwelijks. 
Fantastische mogelijkheden vind je op Internet 
en met name via de veilingsite ebay.com. Je 
kunt je beperken tot 1 vissoort (dat heb ik 
bijvoorbeeld gedaan met de baars, waar ik van 
verschillende huizen vijf onderling afwijkende 
porseleinen van bezit) of tot zoetwatervis. 
Oriënteer je er maar eens op: het is echt de 
moeite waard en het levert je leuke contacten op 



met verzamelaars in  het buitenland. Wil je meer 
weten, laat maar horen. 
 
Andere suggesties: 
* leatherbound luxe en genummerde 
karperboeken 
* baitdroppers 
* postzegels met hengelaars en vissen 
* ansichtkaarten met hengelaars 
* aasketeltjes (akers) 
* hollandse catalogi 
* affiches (er zijn er veel!) of schoolplaten (er zijn 
zeer fraaie!!) 
 
En er is meer, meer, meer. Denk er eens over 
na, misschien kun je er iets mee en doorbreek je 

een sleur en je zie nieuw leven in dat dobbertje 
dat daar al jaren dezelfde kant opdrijft... tussen 
al die andere dobbertjes die hetzelfde doen. 
Hoog tijd voor wat originele nieuwe richtingen 
binnen onze hobby! 
 
Binnen onze VHV-ACE site zouden we, naar het 
idee van Hans Brinkel, uiteindelijk zelfs kunnen 
gaan naar specialty communities, waar 
verzamelaars met een eigen 
hengelsportspecialisatie elkaar kunnen vinden, 
spreken en ervaringen uitwisselen. 
 
Heel veel succes!! 
 

Peter Paul Blommers 
 
 


