
EVEN TERUGDENKEN 
 
Het is ondertussen reeds verschillende jaren 
geleden dat ik tijdens één van mijn zoektochten 
naar ABU 44 molens in contact kwam met Frank 
Kloek. Frank was toen een stuk gedrevener dan 
ik met het verzamelen van oude hengelspullen. 
Hij vertelde me vol enthousiasme over een club 
verzamelaars in Holland en wanneer ik 
geïnteresseerd was zou hij me wel eens 
meenemen. Of ik geïnteresseerd was? Amai ... 
en Frank? Die hield woord. Samen vertrokken 
we een hele tijd later naar het dorpje Oud-
Empel. Daar aangekomen heb ik toen mijn ogen 
eens goed opengetrokken... wat een boel antiek 
hengelsportmateriaal.  
 
Na enkele keren mijn ogen goed te hebben 
uitgewreven bleek alles er toch nog te zijn; neen 
ik droomde niet! In die tijd was er nog een 
verkooptafel waar iedereen van alles kon 
inbrengen.  Daar pootte ik mijn meegebrachte 
spullen neer. Tijdens het uitstallen van de te 
verkopen waar, op de verkooptafel, bleek dat er 
plots ene Hollander mijn zorgvuldig volgepropte 
dozen met boeken overhoop zat te halen. Hij 
ging wel heel ijverig te werk, want de hele lading 
moest er in korte tijd aan geloven. Enkele 
boekjes werden eruit gehaald en na wat 
afbieden verwisselden ze van eigenaar. Willem 
Cupedo bleek de naam te zijn van de koper. 
Willem liet er ook verder geen gras over groeien, 
adressen werden uitgewisseld en dat 
resulteerde in een leuke en leerzame 
briefwisseling. Niks big business maar gewoon 

elkaar verder helpen met zijn verzameling.  
 
Deze instelling vind ik nog steeds terug bij de 
meeste leden van de VHV en dat verbaasde me 
wel die eerste keer in Oud-Empel ... de sfeer 
was daar heel hartelijk en ik werd er als 
nieuwkomer perfect ontvangen. Nog steeds leer 
ik er leuke mensen kennen. Ik ga hier geen 
namen opsommen met de kans dat ik iemand 
vergeet. Wie me kent weet het wel, bedankt! 
 
Ondertussen is er ook al een tijdje de beurs in 
Eindhoven bijgekomen, waar mede door een 
groter aantal ook buitenlandse deelnemers, een 
hoop interessant materiaal te vinden valt. Toch 
vind ik Oud-Empel nog steeds de beurs waar de 
meeste sfeer aanwezig is. 
 
Mijn "verzameling" is ook al een stuk uitgebreid. 
Er zijn een pak boeken bijgekomen en oud 
hengelsportmateriaal. Dat hengelsportmateriaal 
koop ik puur gevoelsmatig en het moet liefst nog 
bruikbaar zijn om mee te vissen. Want wat is het 
toch prachtig om een vis te drillen aan dat -voor 
vele mensen- voorbijgestreefd materiaal. 
 
Rest me nog iedereen veel succes te wensen 
met zijn verzameling. Houd de sfeer erin en ga 
ook eens vissen met die oude spullen. Onze 
club heet niet voor niks de vissende 
verzamelaar. 
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