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VERZAMELEN… waarom ik het doe. 
 
Zojuist heb ik het nog eens nagekeken: in het 
najaarsnummer 2007 van ‘De Vissende 
Verzamelaar’ word ik als nieuw lid genoemd, 
met als verzamelgebied ‘materiaal uit de 
jaren vijftig, zestig en zeventig met name van 
Jan Schreiner’. Tijdens het telefoongesprek 
met Herman (Verswijveren) waarin ik mij 
meldde als lid van de VHV werd naar mijn 
‘verzamelgebied’ gevraagd en bovenstaande 
tekst schoot mij spontaan te binnen. Een vlag 
die zoals zal blijken, niet de gehele lading 
dekt. Een steeds terugkerende vraag in ons 
clubblad is de roep om kopij, ook van de 
leden zelf. Al diverse malen heb ik Babs, 
tijdens het contant betalen van de contributie 
in de Lachende Vis, beloofd op dat verzoek in 
te gaan. Maar zoals het vaker gaat: uitstellen, 
uitstellen, maar… geen afstel, anders zou U 
dit niet lezen immers! 
 

 
Een impressie van een nat karperpendagje 
in de Noordwaard (de zgn. Afgedamde 
Biesbosch), samen met een dorpsgenoot. 
Het is een ondiep en moeilijk water, maar 
we hadden er zes. De grootste was ong. 
70 cm. Geen knotsen,maar ze gaven prima 
sport op mijn eigenbouw-glashengeltje. 
 
Vanaf mijn elf, twaalf, jaar ongeveer vis ik. 
Het is ook al zó lang geleden, ik ben van ‘52, 
dat ik het niet precies meer weet. Met een 
wormpje langs de balk vissen op baars en 
stekelbaars in het Wilhelminakanaal in 
Tilburg. 
 
Tot mijn vijftiende verjaardag hield ik dat met 
mijn vriendjes vol. Voor mijn verjaardag kreeg 
ik van een attente buurvrouw de pocket 
‘Tussen ruisend riet en plompeblad’ van Jan 
Schreiner cadeau. Toen ging een geheel 
nieuwe wereld voor mij open: dat was andere 
koek dan dat wormvissen of het vissen met 
een zware voerveer op zink, dat ik oude 

mannen met knoestige bamboestokken op de 
Maas wel eens had zien doen. Ultralicht 
spinnen op snoek en baars…dat moest toch 
wel geweldig zijn. En écht voornvissen met 
Franse pennetjes en telescoop-stokjes, ja, 
dat moest het worden. En dan die schrijfstijl 
van Schreiner, geweldig toch?  ‘Het verhaal 
van de vissende bloemenkoopman’, als ik het 
lees moet ik er nog steeds mee lachen. 
Kortom, ik werd Schreiner-adept en dat ben 
ik tot op de dag van vandaag. Er zijn veel 
publicisten (geweest), geen van hen haalt het 
wat mij betreft bij hem. Later werd het 
verwerven van een echte Fair Play een doel. 
In de herfst van 1973 was het zover: bode 
Heyboer uit Purmerend bezorgde het pakket 
uit Amsterdam. Ik durfde het haast niet uit te 
pakken. Een échte FP tiengrammer met 
bronzen Crack 100, Terrible-spinners en Leo 
Besters vlokpennetjes, ik was de koning te 
rijk! 
 

 
Een mooie stek in de Brabantse 
Biesbosch... ik kom daar graag. 
 
In 1977 volgde nog een FP-plughengel. Zoals 
bij velen van ons gebeurde, er kwamen 
andere interesses en de sportvisserij werd 
naar de achtergrond gedrongen. Af en toe 
werd er natuurlijk gevist, maar het fanatieke 
was eraf. Tot de laatste eeuwwisseling, toen 
kwam de kentering. Uit de tent gelokt door 
een collega ging ik weer serieus vissen, 
eigenlijk serieuzer dan ooit tevoren. Bij 
Mijnheer Schreiner zelf kocht ik een nieuwe 
tien-grammer van grafiet met een Penn 
4300ss, helaas is het bij deze éne ontmoeting 
gebleven. Hoewel, de laatste jaren kom ik 
zeer regelmatig in Amsterdam en John is een 
uitstekende, sympathieke plaatsvervanger 
gebleken. Ook waar het de kwaliteit van de 
hengels betreft. Ik abonneerde me weer op 
‘de bladen’... en plaats dáár steeds meer 



 . 

vraagtekens bij. Nauwelijks artikelen over de 
manieren van vissen die ik prefereer ; het 
moet vooral zwaar en veel zijn, en erg, erg 
veel reclame. Ik kocht weer een bootje en 
alles leek weer als vroeger. Léék, want de 
jaartjes gaan toch een beetje meetellen. Het 
traileren, het ankeren… ik merk dat ik geen 
vijfentwintig meer ben! Maar het blijft een 
passie, het vissen. En de zaken er omheen… 
dat ging me steeds meer interesseren.  
 
Ik bezocht eens de Eurobeurs, ik geloof dat 
het in 2004 was en dat was een openbaring! 
Geweldig, al die mooie dingen uit mijn jeugd 
waar ik toen geen geld voor (over) had, 
bleken nog te koop te zijn. De groen/beige 
Abu’s, de Hardy’s , de Bruce & Walkers, de 
Pelican en… Fair Play’s te kust en te keur: 
het leek of de tijd had stilgestaan. 
 
Ik ben geen verzamelaar pur sang, denk ik. 
Het lijkt meer op het reconstrueren van mijn 
jeugd en de periode vlak daarna. Een 
zorgeloze en gelukkige periode met -helaas- 
altijd een chronisch tekort aan geld, waardoor 
veel van die kwaliteitsspullen (bijna) 
onbereikbaar waren. Doordat ik moest sparen 
om iets goeds aan te schaffen had zo’n 
nieuwe aanwinst wel meer ‘impact’. De 
toegenomen welvaart -wat niet synoniem 
hoeft te zijn met welZIJN- heeft ervoor 
gezorgd dat we makkelijker iets moois 
kunnen kopen, maar zijn we er gelukkiger 
door geworden? 
 
Godfried Bomans schreef ooit : ‘We zijn door 
weelde arm geworden’. En hij overleed nota 
bene in 1971(!). 
Hoe dan ook…ik ben blij met de VHV, met de 
beurzen in Empel en Eindhoven en al wat 
daar uit voortkomt. 
 
Zo heb ik een gezellig bezoek gebracht aan 
Jan -the pike-ferret- Eggers en aldus mijn ooit 
weggegooide Vissportjaargangen opnieuw 
verworven. Ik ben bij good-old Iwan Garay 
geweest in Eindhoven; eindelijk heb ik 
daardoor een Pelican 50, en passant heeft hij 
ook ‘Zeehengelen’, zijn boek dat ik al 35 jaar 
bezit, gesigneerd. 
 
Ach, elk jaar is het weer een feest om in 
Eindhoven de onkreukbare Willem de Mol 
achter zijn handel te zien zitten, Harry Kelly 
en Dhr. Tièn de hand te drukken en met die 
aardige handelaar uit Londen wat woorden te 
wisselen. En ondertussen maar struinen en 
zoeken naar iets moois. Ook Empel met zijn 

Bossche bollen moeten we in ere zien te 
houden! Gezellige beurs met een leuke sfeer. 
En wat ik met de verworven schoonheden 
doe?  Soms vis ik ermee en dat geeft mijn 
hart dan een huppeltje, even ben ik dertig 
jaar jonger. De artikelen waarvan ik het 
zonde vind ze te gebruiken, koester en 
bewaar ik. Als ik zo’n molentje dan uit het -
originele- doosje haal en een draai aan de 
slinger geef, voel ik me goed. Rustig een 
beetje zwiepen met een mooie Fair Play of 
Bruce & Walker, heerlijk toch. Bijna net zo 
leuk als ‘echt’ vissen. 
 

 
Deze foto is genomen tijdens het 
Lichtervissen 5-jarigjubileum. Het 
was bere-, berekoud en de vangst was 
nihil. Ondanks de kou was het een fijn 
weekend. 
 
De Vissport -mijn lijfblad in die tijd- wordt 
weer zeer regelmatig gelezen… en zéér 
zorgvuldig weer opgeborgen! Da’s toch 
andere koek dan de ‘reclameblaadjes’ van 
tegenwoordig. En nog duurbetaald ook! 
 
Door de komst van Internet is de 
verzamelaarwereld onmiskenbaar groter 
geworden, maar waakzaamheid is geboden. 
Het zijn niet alleen goedbedoelende 
verzamelaars die gebruik maken van 
Marktplaats en dergelijke, dat is mij wel 
gebleken. Internet heeft ook het ontstaan van 
visfora mogelijk gemaakt. Met veel genoegen 
ben ik forumlid van www.lichtervissen.nl. Een 
aanrader voor liefhebbers van glas, 
Schreiner, licht vissen op snoek en baars en 
penvissen op de karper. Neem eens een 
kijkje! 
Mijn wens dat de VHV een lang leven 
beschoren mag zijn is welgemeend. 
 
Hartelijke groet  

Ton Haans 


