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Van de bovenste plank 
 
Ik heb er met mijn 1 meter 78 niet direct zicht 
op, dus dan wordt het een beetje 'uit het oog 
uit het hart', maar op de bovenste plank van 
mijn kast liggen wat hengelsportspullen in 
ruste. Twee schoenendozen vol. Ze dateren 
van rond 1970. En als je sommige van die 
curiosa bekijkt in het licht van de 
voortsnellende tijd, valt er wel wat over te 
zeggen.  
 

 
Jan Schreiner op de bovenste plank 
 
In de eerste doos liggen onder wat oude 
vergunningen twee boeken van Jan Schreiner: 
Vastslaan en strakhouden en het Groot 
Sportvissersboek. Ik heb ze allebei 
stukgelezen en daarna zelf opnieuw in de band 
gezet, die inmiddels ook al weer verschoten is. 
Beide boeken legden het fundament voor mijn 
kennis over de hengelsport. Ik ging er als jong 
hengelaartje altijd alleen op uit en had dus 
niemand die me in de praktijk met raad en 
daad kon bijstaan. Jan Schreiners adviezen 
waren dan ook een uitkomst. Vastslaan en 
strakhouden verscheen voor het eerst in 1961 
en werd daarna tot 1974 met een ander 
omslag nog vijf keer herdrukt. Ik kreeg mijn 
exemplaar voor mijn 14e verjaardag, in 1969. 
Een eye-opener. Het jaar daarop werd ik 
verrast met het Groot Sportvissersboek, dat 
ongetwijfeld een dip in mijn schoolprestaties 
heeft veroorzaakt. Ik raakte niet uitgelezen! Dit 
boek verscheen voor het eerst in 1969 en werd 
nadien nog drie keer herdrukt, eveneens tot 
1974. Als dik standaardwerk over de 
hengelsport was het in feite de 
gemoderniseerde opvolger van Flitsend Nylon, 
ook van Schreiner natuurlijk, dat in de periode 
1950-1968 acht drukken beleefde. Mijn advies 
bij deze boeken: gewoon nog eens een keer 
helemaal lezen. Dan valt je op hoeveel er toch, 
ook met minder middelen, simpelweg te 
genieten valt. Dat ga ik zelf ook doen. Stof eraf 
blazen en opzijleggen dus. 

 
Spoeltje met Franse nylon van Rhodia 
 
Naast de boeken ligt een lege spoel nylon, een 
oranje van het indertijd befaamde Franse merk 
Rhodia, dat ook tientallen andere merken - 
bekende als Tortue en Luxor en minder 
bekende als Eureka en Jabo - van nylon 
voorzag. Rhodia was kort na de oorlog met de 
productie van nylon begonnen. In 1946 
verscheen de nylonlijn voor het eerst op de 
Nederlandse markt, meest nog op houten 
spoeltjes. Op mijn oranje plastic spoel van 
begin jaren '70 staat dat er 20/100 op heeft 
gezeten met een trekkracht van precies 2 kilo. 
Dat was al belangrijk meer dan de 1,4 kilo die 
dezelfde dikte van Rhodia trok op de houten 
spoeltjes van kort na de oorlog. Begin jaren '90 
was de trekkracht van een goede 20/100 lijn - 
Berkley Trilene in dit geval - al opgelopen naar 
3 kilo en inmiddels is dat al ruim 4 kilo 
geworden voor een normale, goede nylonlijn 
die niet teveel liegt. Dat is dus ruim het 
dubbele van de trekkracht rond 1970. Dat heeft 
wel consequenties voor de adviezen in de 
literatuur uit die tijd. De 20/100 die Schreiner 
bijvoorbeeld rond 1970 aanraadde voor de 10-
grams spinhengel was toen even sterk als nu 
14/100! Dat hoeft niet te betekenen dat we nu 
met 14/100 op de 10-grammer moeten vissen, 
want een beetje extra marge is wel zo prettig 
voor de zekerheid bij de dril en het lostrekken 
van de 'hangers', maar een nummertje dunner 
kan gemakkelijk. Dat werpt beter en vist 
lekkerder. Wel blijven we de slip natuurlijk 
afstellen op het vermogen van de hengel, niet 
op de extra trekkracht van de lijn. 
 
Dan een houten sigarendoosje met een 
verteerd elastiekje - geen idee... Aha, mijn 
ouwe DAM Fisch-o-mat! Oftewel een 'anti-
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leugenaar'. Je kunt er je vis mee meten en 
wegen. Daar zit een cultureel verschil in. In 
landen als Engeland en de Verenigde Staten 
werd en wordt de vangst altijd gewogen om het 
formaat van de vis aan te geven en records 
vast te stellen. In Nederland werd daartoe van 
oudsher vooral gemeten, bijvoorbeeld in de 
'Kanjerkoningcompetities', die de KRO vroeger 
organiseerde. Dat veranderde toen in de loop 
van de jaren '70 vanuit Engeland het specimen 
hunting kwam overwaaien.  
 

 
De anti-leugenaar van D.A.M. 
 
Karpervissers begonnen als eersten hun 
vangsten steeds in gewichten uit te drukken, 
snoekers volgden voor een deel en daarna 
breidde de gewoonte zich verder uit. 
Overigens is de benaming 'antileugenaar' een 
letterlijke vertaling van de naam die de 
oorspronkelijke producent, de Amerikaanse 
firma Langley, aan het apparaatje gaf: de 
Fisherman's De-Liar. De oorspronkelijke De-
Liar werd ergens rond 1950 door Langley op 
de markt gebracht en is daarna in precies 
dezelfde vorm door talloze producenten 
gekopieerd. Een leuk verzamelobject, vind ik, 
zolang het binnen de perken blijft - hoewel het 
uiteindelijk vaak toch weer uit de hand loopt. 
 
In hetzelfde doosje ook nog twee verzwaarde 
spinnertjes waaraan ik indertijd veel baarzen 
heb gevangen. Het waren mijn eerste 
kunstaasjes, nog gekocht bij de LTB (de 
Welkoop uit de oertijd) in Berkel-Rodenrijs. 
Even time-out voor een ontroerde snik. Het zijn 
een goud met oranje Olympique (vrijwel 
onleesbaar nu) en de kleinste maat Veltic. 

Olympique werd bij mijn weten gemaakt door 
Bretton en de Veltic was een product van 
Rublex, beide Franse fabrieken. Rublex 
maakte onder meer eersteklas spinners (o.a. 
de genoemde Veltic, de Celta en de befaamde 
Ondex) en fantastische lepels (o.a. de Orlac, 
de Orkla en de Eira - vooral de dunbladige 
versies van de Orlac deden het voortreffelijk). 
 

 
De Franse Veltic- en Olympique -spinners 
 
Doodzonde dat die fabriek over de kop is en 
het merk niet meer bestaat. Maar is dat wel 
zo? Er zijn in Nederland weliswaar al jaren 
geen Rublex-producten meer te koop, maar in 
Rusland en andere Oost-Europese landen nog 
wel degelijk. Nadat de productie in Frankrijk al 
jaren geleden werd gestaakt, vond ik in 
sommige winkels nog nieuwe voorraad Veltic 
spinners, zij het zonder het ingestanste 
Rublex-merkje op de blaadjes. Voor zover ik 
het kon achterhalen, werden die toen ergens in 
Noord-Spanje gemaakt. Later verscheen het 
merk, inclusief het aloude Rublex-logo, 
complete Rublex webcatalogi en ingestanste 
Rublex-merkjes en in precies dezelfde 
uitvoering en kwaliteit als voorheen, op 
Russische websites. En kennelijk zijn ze daar 
nog steeds volop in productie. Toch eens 
proberen om daar nog een paar Orlac-lepeltjes 
te scoren. 
 
In de hoek van de doos, en nu bungelend 
rechts bovenaan de pagina, nog een klein 
kraalpennetje. Wat is er gebeurd met de 
kraalpennetjes? Ooit waren ze zo populair - en 
terecht - en nu zijn ze nergens meer te vinden. 
Ferry Diske, dobberbouwer te Rotterdam, net 
als z'n befaamde vader, heeft ze nog wel op 
zijn website staan, maar alleen verkrijgbaar via 
de detailhandel en die kijkt vrolijk de andere 
kant op naar nieuwe merken die misschien 
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beter verkopen en meer marge opleveren dan 
het ouderwetse handwerk van Diske. Jammer! 
Hugh Sheringham (u weet wel) heeft ooit eens 
gezegd "A float should be pleasing in 
appearance and even more pleasing in 
disappearance" en daaraan voldeden de 
kraalpennen schitterend. Een dobber is bij het 
vissen het centrum van het universum, dus 
dan is het wel zo fijn als hij er ook prachtig 
uitziet. Leve de kraalpen! 
 

 
De Roddy 820-A 
 
Doos twee. En daarin nog een doos, met een 
molen. Mijn eerste molen: een Roddy 820-A, 
volgens een bijgevoegd kaartje gekocht bij 
Rodrigo in de Tollensstraat te Rotterdam in 
1969. Ja, kijk eens, ik wilde er echt alles mee 
doen, op voorn en baars en ook nog 
zeevissen, dus dan wordt het een beetje een 
zwaarder tussenmodel. De Roddy molens 
werden ontworpen door Penn en, in 
tegenstelling tot de echte 'made in USA' Penn-
molens van toen, gefabriceerd in het Verre 
Oosten, zodat Penn ook het goedkopere 
segment van de markt kon bedienen. Stevige 
molen, soepele wormwieltransmissie en een 
prima slip, maar de hobbelige manier waarop 
de lijn wordt opgespoeld is echt niet meer van 

deze tijd. Die mag van z'n pensioen blijven 
genieten. 
 
Verder een ABU Hi-Lo plug. Een oude, nog 
gemaakt in Zweden. Een drijvend model van 
28 gram in de kleur M (van musky). Die maat 
had indertijd drie dreggen, wat op die lengte 
plug wel wat veel was. Door een gaatje bij te 
boren kon het brugje van de voorste dreg wat 
naar achteren worden verplaatst waardoor de 
middelste dreg kon vervallen. 
Componentenlijm in de lege gaatjes, zaak 
opgelost. Later, na 1982 toen ABU zijn 
productie van kunstaas naar het Verre Oosten 
overbracht, werden de Hi-Lo's in deze maat 
met twee dreggen geleverd. De kleuren van de 
pluggen waren toen lang zo mooi niet meer, 
maar het scheelde wel knutselwerk. Over 
sommige zaken, zoals de Hi-Lo pluggen, kun 
je eindeloos doorgaan met uitdiepen en 
mierenneuken. Ik heb dat ook eens gedaan, 
samen met mijn Australische vriend Wayne 
Real, van de enorme ABU-website 
Realsreels.com. U kunt het resultaat hier 
bekijken, maar u bent gewaarschuwd: 
http://www.realsreels.com/personal/HI-LO%20-
%20Early%20history%204.1.pdf . 
 
Zo kom je al grasduinend toch weer allerlei 
spullen tegen die veel herinneringen oproepen. 
De verzamelaars kennen dat gevoel natuurlijk, 
ik wed dat ze allemaal verzamelen vanuit een 
of ander sentiment. Ik verzamel nauwelijks, 
wat niet betekent dat ik niet evengoed 
weemoedig kan wezen… Flink zijn nu! Voor 
mij geldt wat mijn vismaat Jan Eggers zegt: "Ik 
verzamel niks. Ik gooi alleen nooit wat weg". 
En naarmate de decennia zich dan in een rijtje 
achter je groeperen, kan zo'n collectie 
bewaarde spullen nog een behoorlijke omvang 
krijgen. Er staan nog meer dozen verder naar 
achter op de bovenste plank. Ik moet daar 
misschien ook eens dapper in kijken. 
 

Hans van der Pauw 
 

 
De vermaarde ABU Hi-Lo plug 

 


