
POSTZEGELS OVER HET SPORTVISSEN 
 
Zoals een fanatiek boekenverzamelaar betaamt, 
liep ik in de nazomer van 1994 op een mooie 
zonnige zaterdagmorgen weer eens op de 
boekenmarkt in Rotterdam te neuzen. Veel viel 
er niet te halen en daar ik buiten wat 
boodschappies doen niets op het programma 
had, ben ik eens doorgelopen naar de 
postzegel- en muntenverzamelaars, die honderd 
meter verder hun waar aan de man proberen te 
brengen. Nieuwsgierig als ik ben, vroeg ik of er 
ook wat op het gebied van de hengelsport 
tussen bevond. Verbaasd was ik nadat ik een 
flink aantal kramen bezocht had, dat zo weinig 
verkopers echte hengelsportzegels verkochten. 
Tropische vissen in overvloed, maar hengelaars, 
visattributen ho maar! Op mijn vraag of er een 
hengelsportcatalogus bestond, werd ik bekeken 
of ik iets heel vies vroeg. 
 
Na die bewuste morgen ben ik wat 
postzegelwinkels afgegaan, maar ook daar een 
en al droefenis. Vandaar dat ik besloot om zelf 
maar een catalogus te maken. Op dat moment 
wist ik niet waar ik aan begon. Ik kwam er achter 
dat er zo'n 11 Michel-catalogi waren met elk 
ruim 1.000 bladzijden. En op een bewuste 
avond begon ik bladzijde voor bladzijde de 
plaatjes te bekijken (soms met een loep) en de 

tekst (in het Duits) door te lezen of ik iets van 
mijn gading vond. Avond na avond worstelde ik 
en na een maand of 2 was ik klaar en... gaar. 
Als ik dat had geweten, dan was ik er eerlijk 
gezegd nooit aan begonnen. Toch ben ik 
uiteraard wel tevreden over het resultaat en wil u 
daarom in dit nummer een aantal afbeeldingen 
van de inmiddels op de kop getikte zegels, 
eerste dag enveloppen niet onthouden (helaas 
niet in kleur). 
 
Ik probeer zo veel mogelijk postfris (niet 
gebruikt) te kopen, maar stuit daardoor wel op 
een aanzienlijke hoge aankoopprijs en soms 
gaat er maar 1 zegel in een serie van 
bijvoorbeeld 5 stuks over de hengelsport. Je 
hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om 
te begrijpen, dat daardoor jouw zegeltje duurder 
uitvalt. In de postzegelbranche wordt niet 
gekeken naar wat er voor afbeelding op de 
zegel staat, maar naar de muntwaarde. Vooral 
de hogere dollarwaarde tikt aardig aan in de 
portemonnee. Desalniettemin ben ik 
ruimschoots tevreden met de huidige 
verzameling. 
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