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HET VERZAMELEN VAN HENGELSPORTSPELDEN 
EN INSIGNES 

 
Na bijna twintig jaar verzamelen van 
hengelsportboeken en Nederlands hengel-
sportantiek, doet zich  het opmerkelijke 
verschijnsel voor dat ik mij steeds meer richt 
op verzamelwaardige voorwerpen van steeds 
kleiner formaat: speldjes en insignes van oude 
visclubs. 
 
Een kwestie van ruimtegebrek op mijn kamer? 
Ook! Maar dat is het niet alleen. De goede 
spelden en insignes zijn vaak fraai en zeer 
creatief ontworpen en hebben meestal een 
direct te herleiden historie. Ik heb in de loop 
der tijd een mooie collectie spelden en 
insignes opgebouwd. Het verbaast me telkens 
weer dat er zo weinig collega hengelsport-
verzamelaars zijn die zich op dit specifieke 
terrein richten. Herman Verswijveren is één 
van de weinigen met mij. In Engeland en 
Amerika is er een geheel andere situatie, met 
tientallen actieve speldenverzamelaars. 
 
Hier geef ik nu graag meer informatie over mijn 
speldenverzameling in de hoop meer 
enthousiastelingen te kweken!!! 
 
SPELDEN 
Ik richt mij met mijn verzameling volledig op 
het Nederlandse en Vlaamse taalgebied. Dat 
geldt dus ook voor mijn spelden. We kennen 
speldjes (= embleem met een naald) en 
knopen (= embleem met driehoekje om door 
knoopsgat te steken). Spelden en knopen 
hebben meestal een embleem tot 2,5 
centimeter groot, soms nog iets groter.  Het 
mooist vind ik de geëmailleerde exemplaren 
van voor 1970: ze zijn vaak kleurrijk en mooi 
vormgegeven. Metaal is een stuk minder 
(tenzij edel!), maar ook daar zitten mooie 
uitzonderingen tussen. In de loop der tijd heb 
ik ongeveer 250 verschillende Nederlandse 
spelden en knopen verzameld. Sommige zijn 
commercieel uitgegeven, bijvoorbeeld van 
winkeliers. Bekend zijn de spelden van Ames 
uit Capelle, Gerrit Sijm uit Alkmaar en 
Hengelsport Zuid uit Amsterdam. Maar 
verreweg de meeste zijn toch van visclubs. En 
dat zijn er dus vele!!! Ik denk dat er zeker 80 
verschillende clubspelden in Nederland 
moeten bestaan, dus er is nog veel werk te 
doen. Niet elke club had een speld, maar het 
lijkt er op dat de meeste er toch wel een 
hadden! Of meerdere, verschillende spelden 
door de tijd heen. En daar is dan vaak de stijl 
van de tijd goed in terug te vinden! Kijk maar 
eens naar de spelden van de HVA, de 

Hengelsportvereniging Amsterdam. Van deze 
club bezit ik drie verschillende spelden, De 
eerste in typisch dertiger jaren stijl in mooi 
email, de tweede in simpele vijftiger jaren 
design en de derde uit de jaren zestig, flink 
geprononceerd en groot. Van deze laatste heb 
ik ook een zeer zeldzaam exemplaar in goud, 
ooit dagelijks gespeld op het revers van de 
directeur van de (toen nog) AHV. 
 

 
Hengelsport Vereniging Zaanstreek 

Maar ook in Zaandam bestaan er 3 
verschillende, waaronder een variant op het 
befaamde oude AHB-dobbertje, de groene 
HVZ-dobber (tussen 1950 en 1965 in gebruik). 
Speldjes in de vorm van een dobbertje kennen 
we ook van de oude club S.D.L (Sport Doet 
Leven) uit de Zaanstreek, die een piepklein 
rood/wit/blauw dobbertje in omloop hadden 
(zeer zeldzaam!) en het zwart/witte dobbertje 
van de HSV Zeist, ook schaars. 
 
Bondsspelden: AHB, CNHV, NVVS  
Ik had het al over het speldje van de oude 
Algemeene Hengelaarsbond (AHB, 1906-
1974). Het gaat om een zeer karakteristiek 
geëmailleerde speld in rood/wit/blauw in de 
vorm van een dobbertje met de letters "AHB”. 
Ik denk dat het tussen 1945 en 1965 in omloop 
is geweest. Menig hengelaar heeft daar in het 
verleden mee gelopen! Bijzondere versies zijn 
het exemplaar met gouden kransje (ik bezit het 
exemplaar van wijlen voorzitter Leo Bode) en 
een ere-exemplaar met zilveren kransje. Voor 
het dobbertje bestonden er ook twee andere 
AHB-insignes, op groot formaat. De eerste is 
tussen 1908 en 1919 in gebruik geweest. Het 
gaat om een grote groen geëmailleerde speld 
met een zilveren visje in het centrum en de 
tekst “Algemeene Hengelaars Bond”. Op de 
speld staat een koperen kam waar je elk jaar 
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opnieuw een nieuw jaarplaatje op kon 
monteren. Mijn oudste is uit 1915. Na 1920 
kwam er een modificatie, waarbij de nog 
steeds groene speld een rode kam kreeg met 
de letters AHB. 
 

 
Hier kan je zelfs 8 van de NVVS-speldjes 
zien en hun voorloper… 

Van de andere Bond, het CNHV (opgericht in 
1923 en enkele jaren geleden gefuseerd met 
de NVVS), heb ik tot dusverre slechts één 
speld kunnen terugvinden: een baars met 
erboven de letters CNHV. Vanaf 1974 is er met 
de oprichting van de NVVS (de voortzetting 
van de AHB) wel wat veranderd! We kennen 
ten minste acht verschillende NVVS-spelden, 
waarvan er enkele toch nog vrij schaars zijn. 
 
Verenigingen 
Erg fraai vind ik zelf de geëmailleerde spelden 
in de vorm van een (wapen-)schildje. “VC” 
staat dan voor visclub of viscollege, “HV” voor 
Hengelaarsvereniging en “HSV” voor 
Hengelsportvereniging. Meestal staat op de 
speld een hengelaar of visje afgebeeld. Mijn 
mooiste spelden: van ene “VC De Brasem”, 
“Hengelsport” uit Leiden. Van "Leeuwarden” en 
“”Het Noorden”uit Groningen. Topstukjes in 
vormgeving en uitvoering. 
 

 
Elke visclub had zijn eigen speldje… 

Een speciaal aandachtsgebied in mijn totale 
hengelsportverzameling vormen de 
Amsterdamsche Vischcolleges, waarvan er 
een paar honderd hebben bestaan, maar 
waarvan er nu nog maar één over is! Ook die 
hadden vrijwel altijd een clubspeld of… 
insigne! Zo’n insigne is een klein lauwerkransje 
van 2,5 tot 5 centimeter doorsnee (meestal 
met een in het ontwerp verwerkt baarsje, 
tonnetje of hengelaar), hangend aan een lintje. 
Ik beschik nu over zo’n twintig verschillende 
insignes, in gewoon- en edelmetaal! Clubs als 
“De Broederschap”, "Vischlust”, “Het Westen” 
en “De Eendracht” hadden bijvoorbeeld zo’n 
insigne. 
 

 
Ook de baarscolleges hadden hun eigen 
speldjes 

Maar zo’n insigne was meestal van zilver en 
daarmee (toen nog) erg duur. Veel andere 
clubs moesten met een wat minder kostbaar 
speldje voor de dag komen.  Die spelden van 
de Amsterdamse Colleges zijn of heel simpel, 
of juist door-en-door gecreëerd. De spelden 
van “D.J.V.” (De Jonge Visscher), “De Zwarte 
Schapen” (met zwart schaap in het embleem), 
“’t Topeindje”, “Pleinzicht” en “VC DOV” (Door 
Onderling Vereend) zijn erg fraai en liggen mij 
nauw aan het hart.                     
                  
HANDWERK 
Het maken van insignes en spelden was 
handwerk. De mooiste insignes zijn van zilver 
en met de hand gedreven,  uitgezaagd en 
gegraveerd. Het maken van speldjes was ook 
handwerk. Het begon met het maken van een 
ontwerp, wat doorgaans door de 
medaillewinkel werd geïnitieerd op basis van 
een gesprekje met de opdrachtgever. Na 
goedkeuring door de club, werd een massief 
stalen matrijs gemaakt met uitsparing van het 
embleem. Daar werd het embleem uit 
vervaardigd. De matrijzen lagen opgeslagen bij 
de fabriek of bij de Medaillewinkel. Het metalen 
embleem werd vervolgens verder afgewerkt 
met knoop of speld, aan voorzijde geverfd of 
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geëmailleerd, wat de meest luxe maar ook 
meest gebruikelijke afwerking was. Dat email 
is in feite niets anders dan gekleurd 
glaspoeder, dat in een vijzel werd verpulverd 
en vervolgens werd verhit tot het smolt en in 
diverse kleurcombinaties op het embleem werd 
aangebracht. Precisiewerk waar we nu nog 
van kunnen genieten! 
 

 
Instructeurspeldje 

 
DE MINST ZELDZAME SPELD 
Je kent het wel, zo’n item waarvan er zoveel 
zijn gemaakt dat je het blijft en blijft en blijft 
vinden. Bij boekenverzamelaars is dat 
bijvoorbeeld het “Drum Visboek”, waarvan Jan 
Lokhoff me ooit vertelde dat er 150.000 zijn 
geproduceerd. Let wel, voor een gemiddeld 
hengelsportboek is 5.000 stuks een mooie 
oplage! 
Je kunt als je een beetje je best doet op een 
mooie zaterdag fluitend 50 exemplaren op de 
kop tikken van dit boek (en de zaterdag erna 
weer 50 enzovoort). Dit boek is antiquarisch 
onuitputtelijk. 
In de speldjeswereld bestaat ook zo’n geval. 
Het is de speld van de HSV R.E.T. (openbaar 
vervoer visclub) uit Rotterdam. Het is een 
metalen speldje waarvan er echt duizenden 
moeten zijn gemaakt, je blijft dat dingetje 
vinden. Misschien kreeg je ‘m wel cadeau bij 
een Drum visboek! 
 
DE ZELDZAAMSTE SPELD 
Is ook gelijk de oudste: een prachtig 
geëmailleerde (in groen, wit en rood) grote 

speld van de “HV de Hoop” uit Amsterdam uit 
1894. De club werd enkele jaren geleden 
opgeheven na een roemruchte historie van 
100 jaar baarsvissen. Van deze speld vinden 
we er waarschijnlijk geen tweede meer! Na 
100 jaar zit er zelfs nauwelijks een krasje op 
het email en ziet hij er nog schitterend uit. 
 
WAAR IK NOG WEL EENS VAN DROOM… 
Als jongen langs het water in de zeventiger 
jaren zag ik zo’n ouwe crack aan het werk bij 
het snoekvisjes vangen: een kerel van een jaar 
of zeventig. Hij had het allemaal meegemaakt. 
De viswedstrijden, de visreizen, de 
lidmaatschappen van vele verenigingen. Het 
bewijs daarvan stond op z’n hoofd: een tweed 
petje helemaal vol met visspeldjes. Ik keek 
ernaar en vergat het niet meer. Misschien was 
de mentale foto die ik toen van die man 
maakte wel de uiteindelijke kiem van mijn 
latere speldencollectie. De man zag ik nooit 
meer terug en z’n pet zal wel mee de kist in 
zijn gegaan of op zolder zijn weggevreten door 
motten. Ik had ‘m (z’n pet bedoel ik) graag een 
wat chiquere toekomst geboden in een 
collectie. Maar wie weet wat er nog 
tevoorschijn komt. Meer geluk had ik bij de 
grote Kees Ketting, die goed voor de 
verzamelaar in mij zorgde.  Ook bij Stef de 
Bruin mocht ik de spelden van z’n pet halen en 
bij zeevisvriend Constand van Schelven lag er 
ook wat gereed. Zo’n serie die jarenlang op 
een pet geprikt zat of in kistje in een la 
bivakkeerde, kan je collectie in een keer een 
behoorlijke ‘boost’ geven! 
 
Tot zover mijn bijdrage. Heeft u nog een speld 
of insigne liggen: ik koop of ruil graag, ook 
tegen zeldzaam materiaal of boeken! Ik roep 
bij deze geïnteresseerden in Vlaanderen en 
Nederland op contact met mij op te nemen, 
zodat we elkaar wellicht verder kunnen helpen. 
Stuur maar een berichtje naar 
blomm033@planet.nl 
 

Peter-Paul Blommers 
 

Alle afbeeldingen uit de verzameling van 
Herman Verswijveren 
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