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Luctor et Emergo! 
 
Of "ik worstel en kom boven"... grapje! 
 

 
Westkapelle 

Na jaren niet meer op de wereld geweest te 
zijn (ik was geen ruimtevaarder hoor), ben ik 
weer een beetje aan 't terugkomen. We wonen 
nu met mijn lieve vrouw Corry op Walcheren 
dicht bij de zee. Een kwartiertje lopen en ik sta 
op de duin. Met belangstelling kijk ik weer naar 
naar de strandvissers. Zware jongens met 
zwaar materiaal die met veel lood proberen de 
scharren de hersens in te gooien. Op 't hoofd 
in Westkapelle staat wel eens een goeie 
buitenlander wat lichter te vissen. Recht op en 
neer met blauwgroene streamers. 
 
Ik heb me voorgenomen om met m'n 
spinhengels 15-20gr van Jan Schreiner en een 
zware Luxor eens te gaan proberen met jigs en 
Toby-lepels op zeebaars. Met een wat dikkere 
onderlijn om de buit daarna via de houten 
paalhoofd naar 't strand te slepen. Ook dichtbij 
in 't Veerse meer schijnen nog wat verdwaalde 
forellen te zitten en die ga ik tussen de surfers 
door belagen met zinkende lijnen #8 en m'n 
Orvis splitcane. Alleen weet ik nog niet wat 
voor aas ik moet gebruiken. Er zitten soms ook 
wat aardige vrouwelijke surfers tussen - dus je 
weet maar nooit! 
 
Na een telefoontje met Babs en Herman uit 
Arnemuiden, hoorde ik dat de beurs in Oud-
Empel weer gezellig en levendig was - en als 
je wat verkoopt of kan ruilen is het 
meegenomen! De kriebels kwamen weer, in 
m'n geheugen is een groot gat geslagen door 
de behandelingen, soms gaat het wel eens 
goed, maar algemeen vind ik het toch knap 
lastig. Het geheugen zou weer terugkomen, 
beloofden ze. En inderdaad na 't vinden van 
een oude doos met kunstaas, door onze 
schoenmaker gemaakt uit zink met koperen 
nagels, kwamen heel wat herinneringen boven. 
 
Frans was een meester in 't maken van de 
eerste spinners model Raphaël. Ze bestaan uit 
koperen blaadjes met dunne Franse dreggen 

en met dichtgeknepen weerhaak. Ja, zelfs in 
1955 werd al sportief gevist. Enkele rode 
wollen draadjes uit z'n vrouw d'r naaidoos 
werden op de dreg aangebracht en zorgden 
voor extra aantrekkingskracht. 
 

 
Eigenbouw… 

Ook koploodjes of antikinkloodjes voor 
spinners maakte Frans zelf uit reepjes 
platgeslagen lood. Later deed ik het hem na. 
We vingen aardig wat snoek en baars in die 
tijd. Mijn eerste hengeltje was een spinhengel 
van (DAM) "Deutsche Angelgeräte 
Manufaktur" met een ondereind van bamboe 
en de top uit splitcane. Het had een 
werpgewicht van ca 8gr; eerst zat er een 
Metro-molentje op en later, toen ik wat meer 
zakgeld had, een C.A.P.je. Een mooie tijd was 
dat! 
 

 
Koploodje 

Ook probeerden we met een spinhengel en 
met behulp van een DAM Buldo en vliegje, 
ruisvoorn te pakken! Het leukste vissen, met 
de echte vliegenhengel kwam pas later. Mij 
eerste stappen zette ik met een Orvis Otter #5 
en een Rimfly reeltje. Ik haalde het reeltje  in 
het hengelsportzaakje van Aai de Lange. Lang 
was Aai niet, eerder dik. Ook had ik daar een 
juweel van een hengeltje op de kop gekocht 
"De Lange's Special", gebouwd op een 
Fenwick blank. Ik heb al deze hengels nog, 
behalve de Otter van Peeters, die heb ik me in 
een neerslachtige bui afhandig laten maken. 
Gelukkig heb ik nog wat ORVIS splitcanes, die 
komen in mijn erfenis. Aan de zaak van "Aai 
de Lange" heb ik veel te danken. Bovenop de 
planken in de winkel stonden molens van 
Crack in rode doosjes, ORVIS - Pelican 
molens in groene doosjes en Mepps Anglia



 .

spinners om op de rivierbaars te vissen, achter 
de neer van de kribben. 
 

 
Met de vlieg op ruisvoorn 

Nu komen er uit de verhuisdozen de meest 
intressante dingen te voorschijn. Metro's, 
Zwitserse Records, SAP's, Luxors, Spinets, 
Feltons, Ru's Vamp, Mitchells, Croisix. Als het 
meezit en ik blijf zoals ik nu ben, hoop ik er op 
de aanstaande Eindhovenbeurs de Fransen 
mee zenuwachtig te maken. 
 

Ook vond ik nog een koffer terug die ik ooit 
kocht op reis in de Haute Savoie. In deze 
koffer vond ik een zakje met de originele tekst 
"Au Vieux Pêcheur", "Hameçons Montés" van 
Hervé, kunstaasjes, "Cuiller-Devon" van 
L.Perrot, "Poissons Artificiels" van Wyers. Het 
meest blij was ik nog met een metalen, rood 
geverfd, tuigenplankje met opschrift "Le 
Piscivore" uit de twintiger jaren. Als je het in 
kleur wilt zien moet je dat boek "Objets de 
Pêche à Collectioner" uit 1997 er maar eens 
op na slaan. 
 
Na deze terugblik ga ik een eind maken aan dit 
verhaal, steeds denkend aan onze lieve Babs 
die altijd een steun en toeverlaat is geweest!  
 
Adrie Mouthaan 
 
Afbeeldingen: auteur 
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In Adrie Mouthaan schuilt ook een goede tekenaar… 
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Waar wacht je eigenlijk op om zelf een artikel(tje) te schrijven ? 


