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De struinende verzamelaar 
 

Inleiding 
 
Het zal inmiddels wel zo ongeveer bekend zijn 
op welke wijze ik mijn hobby invulling geef. 
Ik probeer er zoveel mogelijk plezier aan te 
beleven en bezoek veel beurzen, 
rommelmarkten en “marktplaats”. 
Alles tamelijk “low-budget” maar als je alle reis- 
(en verblijfs-)kosten, entrees etc. bij elkaar 
optelt, dan zijn er goedkopere hobby’s. Ook 
andere hieraan gerelateerde problemen (waar 
laat je de boeken, vistijdschriften, hengels, 
molens, etc) nemen in omvang toe. 
Dingen wegdoen is niet mijn sterkste punt, 
evenals mijn ordenend vermogen. Daar komt 
nog bij dat ik pseudo-destructief ingesteld ben. 
Praktisch elke molen die ik verwerf moet  uit 
elkaar (tenzij er grof geweld aan te pas moet 
komen, dan wil ik er nog wel eens van afzien 
of besteed ik het uit). 
Ik blijf geobsedeerd door het binnenwerk, wil 
weten hoe de constructie is, waarom iets niet 
of juist wel op een bepaalde manier 
functioneert, waar de zwakke (slijtage) plekken 
zitten, etc. Uiteraard probeer ik zoveel mogelijk 
beschadigde exemplaren te repareren. Ik heb 
inmiddels veel onderdelen (niet zeer geordend) 
en ben zeer gelukkig als ik een passend 
tandwiel/spoel/ slinger/lijnrolletje vind waardoor 
ik een (kapotte) aanschaf weer functioneel kan 
maken. Ik vind het heerlijk om zo bezig te zijn ; 
er staan tientallen  boterbakjes gevuld met 
gedemonteerde molens op herstel te 
wachten…Er gaat veel tijd in zitten en het is 
bovendien verslavend. 
Na deze “inleiding”over naar  andere aspecten 
van onze hobby. 
 
Diversen 
 
Tot mijn vreugde mag ik u melden dat ik 
inmiddels voor al m’n kleinkinderen een 
“Kelly”reel heb bemachtigd. Dit kostte enige 
moeite (en pecunia) maar niet in het minst 
dank zij de geavanceerde PC techniek van een 
bekende Mitchell verzamelaar uit Zwolle is dit 
gelukt. Ik blijf overigens zeer geïnteresseerd in 
“Kelly”-reels evenals “flywallets”, etc. van deze 
firma. 
Ik zag op Marktplaats een paar eigenbouw 
molens (zie foto). Ontroerend  knap gemaakt, 
loeizwaar en onverslijtbaar. Maar niet om mee 
te vissen, daarvoor zijn de ergonomische 
beperkingen te groot.  
Voor de fanatieke verzamelaars zullen er 
ongetwijfeld leuke aanbiedingen zijn geweest 
op diverse veilingen; ik heb ze dit jaar 

overgeslagen door tijdgebrek en technische 
beperkingen in mijn PC-beheer. 
 

 
Eigenbouw 

 
Huisvlijt 

Wel ben ik nog steeds zeer happy met het 
schitterende blad ”Classic Angling”. Echt de 
moeite waard, als u het niet kent mist u als 
verzamelaar veel wetenswaardigheden. 
In dit jaar viel de beurs in Huy helaas samen 
met  de open dag van de Deltavissers in 
Ouddorp. Ik koos voor Huy en kreeg er geen 
spijt van. Een gezellige beurs, sfeervol , met 
leuke koopjes. Geen spectaculaire vondsten 
overigens, maar wel  de moeite waard en een 
prima gelegenheid je Frans te oefenen… Al 
blijft dat “transpirer toujours”. 
Empel was dit jaar iets minder bezet met 
tafels, maar qua belangstelling en aanbod 
verdient het zeker om in stand te blijven. Ik heb 
enkele bijzondere molens (o.a. heel  vroege 
Dam 220) meegenomen en kreeg redelijke 
biedingen. Ik dacht er goed aan te doen hier 
niet op in te gaan…, heb de “markt” nu iets 
beter in beeld en sta in Eindhoven graag weer 
belangstellenden te woord over deze molens.  
Het woord Eindhoven is gevallen: 
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M.i. weer een geweldige happening. Omdat 
m’n lieve eega  wederom wel achter de eigen, 
(welgevulde), tafel wilde plaatsnemen, kon ik 
ouderwets lekker rondstruinen en zeer veel 
interessante materialen ter hand nemen. En er 
aan draaien, mee schudden, rammelen, 
zwiepen, etc. 
Dit is het GROTE verschil met Marktplaats, de 
zgn. haptische meerwaarde van een beurs. 
Naast de heerlijke sfeer, de royaal aanwezige 
en toegankelijke expertise, de contacten 
tussen soortgenoten/gelijkgestemden/mensen 
met dezelfde plezierige afwijking (doorhalen 
wat niet van toepassing is). 
Absoluut  genieten dus; alleen dit al vormt het 
bestaansrecht van onze verzamelaarsclub. 
Bestuur, dank voor de organisatie hiervan, blijf 
dit doen tot in lengte van jaren; de marginale 
ongenoegens van een koude tocht of de 
verraderlijk steile helling (waar je heel elegant 
op je snufferd kunt gaan of je dozen met 1000 
haakjes 22 en 24 op de grond ziet stuiteren.) 
nemen we graag op de koop toe. 
De vorige keer schreef ik over de open dag 
van Vliegbindclub Kessel. Ook nu weer de 
moeite waard; we vonden het zowaar in één 
keer. Voor weinig geld koop je hier voor 10 jaar 
aan vliegen, of pluggen of noem maar op. 
Opvallend zijn de exclusieve vliegvisspullen 
die werden aangeboden tegen een fractie van 
de nieuwprijs. 
Zaandam was dit jaar eveneens weer de 
moeite waard; de open dag werd gehouden op 
het clubterrein. Het was er net droog na een 
gigantische regenbui, maar de organisatie gaf 
geen krimp, alles onder controle. Respect!. 
De tent met 2e handsspullen was minder 
gevuld dan voorgaande jaren, echter toch wel 
de moeite waard. Er zouden meer bezoekers 
mogen komen, de wegblijvers hebben iets 
gemist. 
Koninginnedag (zoals gebruikelijk in 
Amsterdam) was leuk, maar leverde echter 
geen verzamelwaardige attributen op. 
 
De andere vlooien- en rommelmarkten 
 
Het zijn er te veel om op te noemen; de IJ-
markt in Amsterdam,  de “Luikse markt” in 
Utrecht, en vele andere in eigen land leverden 
toch een paar interessante vondsten op. Zoals: 
-Een stalen werphengel, 160 cm, kurken 
handvat, reelringen, 2 delig met 
schroefverbinding. Lijkt wel origineel maar mist 
merknaam en nadere aanduidingen. Heeft 
echter in de cone de volgende tekst 
gegraveerd: “STAINLESS”  Bte  S.G.D.G.  
exportation interdite. (zie foto). 
Wie kan hier meer over vertellen?. 
 

 
Stalen werpghengel 

-Een Mepps-molen, model Meca, met een niet 
orginele (maar ook weer wel) demontabele 
voet (hopelijk verklaart de foto alles); ook de 
slinger is m.i. niet bijbehorend. Schitterende 
constructie, met heel ingenieuze 
beugeloverslag (kettingoverbrenging). 
 

 
Een rare Mepps Meca 

-Dan nog een vliegenreel met inscriptie welke 
volgens mij taalkundig incorrect is. Een paar 
jaar terug is zo’n exemplaar bij Hildebrandt 
geveild maar met een andere ingegraveerde 
naam. Weet iemand hier meer over te 
vertellen? Ik neem hem mee naar Eindhoven, 
ik hou me van harte aanbevolen voor 
aanvullende info. 
-Kan het kloppen dat de oudere 
splitcanehengels van Pezon et Michel in plaats 
van geribbelde cones ook eenvoudiger 
uitvoeringen hadden? En dat ook het model 
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ogen in de loop der tijd is veranderd? Ook 
deze zal ik meenemen naar Eindhoven in de 
hoop nadere info te verkrijgen. De nummers. 
zijn 44-52 42 en 1915455. 
Nog een gevaarlijke suggestie (vanwege 
mogelijk hier uit voortvloeiende werk-
zaamheden): 
Kan er een geactualiseerd overzicht worden 
gemaakt van markten, veilingen, beursen, sites 
etc. die voor hengelsportverzamelaars de 
moeite waard zijn? Er is al het een en ander, 
maar dat is onvolledig c.q. soms niet meer 
actueel. 
 

 
Mosquito of alledaagse mug? 

 
Een korte oversteek naar England 
 
In de afgelopen weken ben ik 2 keer naar een 
grote “rommelmarkt”geweest in Engeland. 
Groot betekent: meer dan 1000 standhouders. 
Korte maar vermoeiende trips. Vanuit Zwolle 
ga ik met een Belgische busmaatschappij (de 
Heidebloem) via de kanaaltunnel naar 
Ardingly, Swinderby of Newark. Voor een 
dagje struingenoegen; vaak succesvol, soms 
wat minder. Wat vind je daar dan zoal? 
 

 
Een echte “Sunbeam”? 

 
Een oude “Gem” of nep? 

 
De nieuwe “Gem” van Hardy 

2 Hardy reeltjes die ik op het eerste oog niet 
als zodanig herkende (zo“lelijk’). Te pover, te 
simpel. Een soort  “bastard”, waar de firma 
zich een beetje voor schaamt. Het zijn de 
“GEM”en de “Sunbeam”. In gebruikte, niet al te 
fraaie conditie. Zie de foto’s. Ik wist niet van 
hun bestaan af, dacht zelfs even dat de 
“Sunbeam”een eigenbouwproduct was, maar 
het blijken orginele Hardy reels te zijn. 
 
Op de rommelmarkt in Swinderby vond ik een 
kersvers boekje getiteld: 
"The Allcock Aerial, a Collectors Guide”. By 
Bob Singleton. Er zijn er 500 
van uitgegeven. 
tel. Bob Singleton:01423322709, e-mail adres: 
bob_singleton@mail.com 
Ook op hengelgebied kom je veel interessants 
tegen, soms duur, soms heel aantrekkelijk 
geprijsd. Misschien iets voor een volgend 
nummer. 
 
Tot slot: 
Wie kan me helpen aan het boekje “Zwanzig 
Fliegenmuster reichen aus” van J.P. Metz, 
uitgegeven bij Schuck in Frankfurt. 
Ik hoor graag van jullie: 038 4538994 of 
h.n.kelly@hetnet.nl 
Verzamel ze ! 
 

Harry Kelly
 


