
DE BOEKENVERZAMELAAR 
 
In die elf jaar dat ik nu oude hengelsportboeken 
verzamel is er heel wat veranderd. Het is 
misschien leuk voor de buitenwereld om eens te 
horen, hoe ik dat ondervonden heb. 
 
Het begon allemaal in 1990 toen ik in een 
antiquariaat in Alkmaar mijn eerste oude 
hengelsportboekje voor een paar gulden kocht. 
Uiteraard een pocketboekje van Jan Schreiner, 
want daarvan zijn er heel wat gedrukt. Bij 
diezelfde zaak kocht ik daarna meerdere 
boekjes, zodat mijn “stapel” groeide. 
 
Toen ik in 1992 weer terug kwam in mijn 
geboortestad Rotterdam lukte het mij om meer 
ontbrekende exemplaren te vinden. Ik vroeg om 
boeken in het plaatselijk gratis 
advertentieblaadje en dat leverde leuke 
kontakten op. Een daarvan was Leen Ravesteijn 
(nog steeds een toffe peer). Bij hem kocht ik 
heel wat boeken. En hij was nooit duur. 
Gemiddeld betaalde je een rijksdaalder bij hem. 
En hij vertelde mij dat Cor van Beurden eens in 
een hengelsportblad een lijstje van uitgegeven 
boeken had opgenomen. Wat was ik blij met die 
mededeling, want tot dat moment wist ik niet 
waar ik naar moest zoeken.  
Een andere fijne vent die ik ontmoette was Fred 
Wittmer. Een kerel van goud, die al een tijdje 
hengelsportboeken verzamelde. Wat heb ik 
geruild met hem. 
 
Maar als je zo'n 300 boeken hebt staan, wordt 
het toch weer moeilijk om wat te vinden en 
besloot ik ook om de diverse drukken maar te 
verzamelen. Je moet toch wat. Ongeveer in 
dezelfde periode las ik over de VHV en werd 
uiteraard lid. Daar leerde ik Tom Flipse kennen, 
die bezig was met een hengelsportcatalogus. 
Diverse malen is hij bij mij thuis geweest en 
hebben we de "vreemde" exemplaren 
doorgenomen. Altijd was er wel een strijdpunt of 
dat boek/brochure er wel of niet in moest. Bij 
een brochure vond hij altijd dat die alleen in de 
lijst mocht worden meegenomen, als die in 
boekvorm was uitgegeven, waarop ik weer 
antwoordde waarom dan die provincie 
viskaarten uitgegeven door de NVVS erin 
stonden. Een duidelijk antwoord heb ik nooit 
gekregen, maar ik was maar wat blij met zijn 
lijst, die alles voor mij veel overzichtelijker 
maakte.  
 
Een paar jaar later kwam zijn lijst met prijzen uit 
en ik moet eerlijk zeggen, dat ik daarvan nooit 

gecharmeerd ben geweest. We (ook andere 
verzamelaars) hebben hem geprobeerd uit te 
leggen, dat niet te doen, want als de handel 
daarachter komt dan zijn de boeken niet meer te 
betalen. Voorts zou het minder aantrekkelijk 
worden voor beginnende verzamelaars. En dan 
misschien wel het belangrijkste: wat is de 
waarde van het boek en wie bepaalt dat. In 
Rotterdam bijvoorbeeld zijn tweedehandboeken 
over het algemeen veel goedkoper dan in 
Amsterdam. Desondanks kwam die lijst er met 
naar mijn mening veel te hoge prijzen en... Tom 
begon gelijk zijn boeken te verkopen voor de 
vermelde prijzen. Eerlijk of niet, u vult het zelf 
maar in. Maar de andere verzamelaars zitten 
gelijk met een erfenis opgezadeld, die tot heden 
nog steeds doorwerkt. 
 
Een paar jaar geleden dacht Media Serv., 
voormalig uitgever van diverse 
hengelsporttijdschriften een gat in de markt te 
hebben ontdekt en begon tweedehandboeken te 
verkopen voor prijzen die er niet om logen. 
Waren de prijzen van Tom al niet aan de hoge 
kant? Media Serv. legde er nog eens gemiddeld 
50% bovenop en dan moest je ook niet 
vergeten, dat er nog portokosten bijkwamen. 
Maar goed, iedereen bepaalt zelf wat hij of zij 
voor een boek wil betalen en als je het te duur 
vindt, dan moet je het gewoon niet kopen. 
 
Dan kom ik eigenlijk op een punt van. Hoeveel 
hengelsportboekenverzamelaars zijn er nou 
eigenlijk in Nederland? Als ik de antiquaren 
moet geloven zijn dat er velen. Dat komt denk ik 
omdat ze regelmatig vragen krijgen naar 
hengelsportboeken. En omdat een klein groepje 
zeer fanatiek verzamelt, lijkt het net of er velen 
zijn. Fout, ik geloof dat er niet meer dan 15 à 20 
algemene hengelsportboekenverzamelaars zijn. 
Dan heb je een groepje van een man of 5 die 
alles van Jan Schreiner wil hebben. En tenslotte 
zijn het de karper- en de vliegvissers, die het 
leuk vinden om alle Nederlandse boeken over 
hun onderwerp te hebben. Maar echt 
verzamelen kan ik dat niet noemen. 
 
En dubbele exemplaren slijten valt bitter tegen. 
Alleen karper- en vliegvisboeken, en bijzondere 
boeken/brochures van voor de oorlog zijn erg in 
trek. En een hele verzameling verkopen valt 
helemaal niet mee. Dat ondervond mijn grote 
vriend Fred kortgeleden. Na ruim 15 jaar stopte 
hij ermee. Zijn gehele verzameling 
boeken/tijdschriften was te koop voor een prikkie 



in verhouding met de hengelsportcatalogus. 
Maar niemand had interesse. Ook vele 
oproepen op Internet leverde niets op. 
Uiteindelijk heeft hij maar een deel los verkocht 
en het restant is bij "De Slegte" terechtgekomen, 
die hem gezien de hoeveelheid een 
aantrekkelijk bedrag bood. Momenteel, en dat is 
dan op dit moment halverwege augustus, heeft 
"De Slegte" haar etalage ingericht met die 
boeken. Een leuk gezicht omdat er ook nog een 
viskom met 2 goudvissen, een hengel met 
molen en een viskoffer in staan. Verdriet doet 
het mij wel daar na het overlijden van Cor in 
september vorig jaar weer iemand er mee stopt. 
 
Zelf vind ik er de laatste jaren weinig bij. 
Enerzijds omdat je bijna alles bezit en anderzijds 
omdat een andere hobby, het verzamelen van 

oude voetbalprogrammaboekjes en 
voetbaltoegangskaartjes mijn interesse meer 
heeft gekregen. Er zijn gewoon veel meer 
verzamelaars op dat gebied en het neemt niet 
zoveel plaats in. Door die 5000 boeken die ik in 
mijn huis heb staan, wordt het toch wel een 
beetje vol. Gelukkig dat er geen vrouw 
rondloopt, anders had ik allang mijn biezen 
moeten pakken. Trouwens ik zoek er al jaren 
één, die eens al mijn boeken wil komen 
afstoffen. Misschien wat voor jou, Babs? 
 
Ik hoop dat ik u wat wijzer gemaakt heb m.b.t. 
het fenomeen hengelsportboekenverzamelaar 
en voor op- of aanmerkingen sta ik helemaal 
open. 
 

Willem Cupedo 
 
 


