
STANDHOUDERS KUNNEN VEEL MEER VERKOPEN 
 
Als fervent VHV-lid en fanatiek bezoeker van 
onze beurzen (ik schat dat ik tot nu toe slechts 
éénmaal verstek liet gaan, wegens een verjaars-
visite), moet het me van het hart dat ik de 
lentebeurs in Oud-Empel, afgelopen april, één 
van de gezelligste vond die ik tot nu toe heb 
bezocht, het grandioze Euro-gebeuren 
meegerekend. 
Er heerste in 'De Lachende Vis' een puike 
stemming, een lekker gezellig sfeertje, zo van 
"wij-zijn-heren-en-dames-met-dezelfde-hobby-
onder-elkaar". 
Misschien speelde het fraaie lenteweer, de 
duidelijke aanrijdroutes van Eric v.d. Berg 
(dank!) en het gevarieerde en indrukwekkende 
aanbod (er kon volgens mij geen tafel meer bij) 
ook wel een handje mee, wie zal het zeggen? Ik 
kreeg bovendien de indruk dat er druk werd 
geruild en gehandeld en behoorlijk werd 
verkocht en dat heel wat bezoekers/leden 
daardoor huiswaarts keerden met nieuwe schat-
ten voor hun verzameling en/of met een dikkere 
portefeuille dan 's morgens vroeg. 
 
KLETSIKA? 
 
In de wandelgangen viel te beluisteren dat 
alleen enkele grotere standhouders die zo te 
zien de verkoop van verzamelbaar gerei min of 
meer als beroep uitoefenen, klaagden over 
gebrek aan kopers. Kijk, en dat kan ik me goed 
voorstellen. Hun prijzen liggen naar mijn mening 
veelal te hoog. Iemand die iets wil kopen snuffelt 
gewoonlijk - dat is tenminste de ervaring van mij 
en mijn eveneens verzamelende vriend (die ook 
altijd meekomt, nee, we collectioneren gelukkig 
niet hetzelfde!) - altijd eerst nog even langs alle 
andere stands, om te zien of wat hij zoekt dan 
wel begeert misschien elders tegen een lagere 
prijs wordt aangeboden. Dit bleek in april 
meerdere malen het geval te zijn. Dus 
standhouders: vraag reële prijzen en uw 
omzetten zullen stijgen. 
EN: WAAROM WORDEN ER ZO TE ZIEN 
TOCH ZO HEEL ZELDEN ZAKEN GERUILD? 
 
SIMPEL 
 
Wat ook steeds weer opvalt is het feit dat men 
het kopers in spe domweg moeilijk maakt. 
Materiaal-aanbieders denken niet na bij het uit-
stallen van hun waar, verplaatsen zich in 
gedachten niet in hun kopers. Kijk eens naar de 
meeste boek-aanbieders! Je draait je nek krom 
(en om en om) om achter de titels te komen, 

domweg omdat de verkopers zelden de toch zo 
kleine moeite nemen de ruggen leesbaar te 
etaleren. Er bleken zelfs verkopers te zijn die 
boeken in losse stapeltjes aanboden. Maar de 
onderste exemplaren konden daardoor slechts 
worden genspecteerd door een lenige aan body-
building verslaafde inktvis met acht armen. 
 
HOEVEEL? 
 
Bedenk dat boekenkopers graag de vraagprijs 
willen weten. Schrijf die met een zacht potlood 
rechtsboven op het binnenste schutblad, of plak 
de prijs op de buitenkant met zo'n geel stickertje 
dat geen lijmresten achterlaat. 
Ook het prijzen van de andere artikelen zou veel 
beter kunnen en misschien is het wel een idee 
voor het bestuur de verkopers te 
VERPLICHTEN alles duidelijk te prijzen? Dan 
weten de bezoekers tenminste of ze de 
gevraagde kosten kunnen behappen en 
natuurlijk ook of bieden überhaupt loont. 
Aanbieders van hengels, vooral die van dure 
vliegenhengels, zouden er verstandig aan doen 
enkele reels met bij de te verkopen hengels 
passende lijnen mee te nemen, zodat geïnte-
resseerden de stok op de parkeerplaats aan de 
tand kunnen voelen. Wie koopt een hengel 
zonder ermee geworpen te hebben? Want een 
hengel heen en weer tikken betekent uiteraard 
niks. Zoals redacteur Kees Ketting weleens 
heeft geschreven: dan kom je alleen aan de 
weet of de ogen er soms afvallen. 
Ook het van een standhouder even kunnen 
lenen van een met nylon gevulde molen en een 
paar werploodjes zouden de verkoop van 
(duurdere) werphengels beslist bevorderen. 
 
ZONDE 
 
Het aanbod van molens zou ook beter kunnen. 
Waarom toch worden de minder mooie of 
goedkopere exemplaren (daarover is al vaker 
geklaagd) domweg in een doos gedonderd 
onder het gemakzuchtige motto "bekijk-het-
maar-en-zoek-het-maar uit" ? 
Ook verkopers die enkele interessante bij-
zonderheden van hun duurdere stukken op een 
duidelijk leesbaar briefje schrijven, zijn schaars, 
net zoals degenen die kunstaas-kopers een 
gratis verpakking aanbieden die hun kleren be-
schermt tegen de vlijmscherpe haken. 
Ik wil ook nog graag kwijt dat ik het jammer vind 
dat de "Algemene Verkooptafel" is opgeheven. 
Fijn is daarentegen weer dat steeds meer 



buitenlanders de weg naar Empel weten te 
vinden. Dat komt de variatie in het aanbod zeer 
ten goede, vind ik. En als ze voortaan hun 
prijzen in Nederlandse guldens vermelden in 
plaats van in Britse Ponden, Duitse Marken of 
Belgische Franken, zou dat evenmin schaden 
en zou er geen kans meer zijn op 
misverstanden. (Taak voor het bestuur m-
isschien?) 
 
VRAAGBAAK 
 
Tot slot: zou het mogelijk zijn in de toekomst de 
bestuursleden een afwijkend gekleurde badge te 
laten dragen met hun naam + functie binnen de 

vereniging erop? Dat vergemakkelijkt contact 
van de leden met het bestuur. Ook tijdens de 
beurzen een stand of gedeelte daarvan inrichten 
waar men zich kan aanmelden als lid zou denk 
ik niet verkeerd zijn. Een duidelijk zichtbare 
papier ophangen dat vermeldt wat de daaraan 
verbonden kosten zijn en tot welk bestuurslid 
men zich dient te wenden (geluidsinstallatie), 
kan natuurlijk ook. 
Anders gezegd: een 'aanspreekpersoon' zou 
volgens mij niet verkeerd zijn. 
Met dank voor de plaatsruimte. 
 

'Visiteur' 

 
 
 


