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Een rondje langs de velden... najaar 2017 
 
Zoals gebruikelijk bij dit hoofdstuk kijken we 
eerst achter ons: wat viel er in het afgelopen 
half jaar voor de verzamelaar te beleven? We 
starten in het binnenland. 
 
Postgerelateerde ervaringen 
 
 Toen ik met een persoon uit België (via 
Marktplaats) zaken ging doen, kreeg ik 
ongevraagd van MP een waarschuwend 
mailtje van algemene aard toegezonden. Ik 
zou extra oplettend moeten zijn vanwege 
mogelijk malafide bedoelingen. Met de 
betrokken persoon bleek heel plezierig zaken 
te doen; echter enkele weken eerder ben ik 
wel door iemand –géén Belg, dus- opgelicht 
(wel betaald, geen levering  van de aankoop). 
Je moet dus wel op je hoede blijven. 
 
Bij Mullock bood ik op een “Lot” en had prijs 
(10 december) Voor de kerstdagen was het 
heel druk en men ging ook nog op vakantie 
(uiteraard best gegund). Het pakje werd 
daardoor na de jaarwisseling naar een inpak- 
en verzendbedrijf gestuurd. Daar moest ik 
apart mee afrekenen. (Deze gang van zaken 
had men mij wel eerder meegedeeld). Op 11 
januari had ik eindelijk mijn pakje thuis. (waar 
ik overigens heel tevreden over was). Moraal 
van dit verhaal: het kan soms lang duren 
voordat je je “Lot” kunt omarmen. 
 
Een postpakket (ingepakt tijdschrift) werd in 
Nederland via TNT post verzonden, direct 
nadat het aankoopbedrag was ontvangen. 
Maar het tijdschrift is nooit bij de koper 
gearriveerd. Hierover hebben we TNT post 
benaderd, formulieren ingevuld etc., boel 
gedoe. Maar helaas geen resultaat. Dit soort 
ervaringen is slecht voor het onderlinge 
vertrouwen tussen koper en verkoper, het 
houdt je bezig, kortom het is heel vervelend. 
 
De tips welke ik er aan over heb gehouden 
zijn: belangrijke zaken aangetekend versturen 
dan kan de TNT post er ook meer mee als het 
niet is aangekomen. 
 
 Na ontvangst van het aankoopbedrag meteen 
het artikel versturen en dat met een mailtje 
bevestigen.  
Als je binnen een paar dagen nog niets hebt 
ontvangen: contact opnemen met de 
verzender. Als je 3 weken wacht en dan pas 
aan de bel trekt is het een stuk lastiger (zeker 
voor de TNT) uit te zoeken wat er fout is 
gegaan. Hopelijk blijven dit soort ervaringen u 
bespaard. 

Hengelsportfestiviteiten 
 
We kijken eerst even terug op onze Eurobeurs 
van 29 oktober in Vught in het inmiddels 
vertrouwde Van der Valk complex. Hoewel ik 
niet geheel objectief ben in mijn constatering is 
deze beurs voor de hengelsportverzamelaars 
waarschijnlijk met stip de meest interessante  
in West-Europa. Dat laten we door geen Brexit 
veranderen. Vanwege de sfeer, het inter-
nationale karakter maar vooral ook vanwege 
het brede en interessante aanbod van  
hengelsportspullen. Waarbij veel (semi) 
handelaren en professionele verzamelaars 
heel actief op deze beurs hun (handels) 
voorraad met succes weer konden aanvullen. 
Dit  “circus” startte vanaf 08u00; de niet- 
tafelhouders werden geacht  tot 10u00 te 
wachten met het bevredigen van hun 
verzamellust. Over de omzet kan ik geen 
gedetailleerde informatie geven maar ik hoorde 
overwegend tevreden geluiden. 
Ik was vrij veel tijd kwijt met een speurtocht 
naar een schilderijendeskundige. Wij hebben 
ooit aangegeven dat we ook (gratis) taxaties 
doen en daarvoor komen soms mensen vanaf 
de Oostenrijkse grens naar onze beurs. Wat is 
een oud schilderij met als motief een 
springende forel met een vlieg in z’n bek 
waard?  
De eigenaar van het schilderij had ook een CD 
bij zich met een schitterend beeldverhaal van 
het museum dat hij in de loop der jaren had 
ingericht met oude visattributen. Toen hij zijn 
bedrijf (goed) verkocht had, stortte hij zich op 
zijn hobby: hengelspullen verzamelen. Niet te 
krap. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Onze 
Museumman had ook behoefte aan een advies 
(volgens onze folder ook gratis): zijn kinderen 
interesseerden zich niet zo voor het museum, 
hij liep al tegen de tachtig (met de wind mee) 
en wat moest er met z’n museum gebeuren… 
Tegen 12.30 uur werd het rustiger in de zaal, 
een enkeling pakte al spullen in; een andere 
enkeling reageerde daarop met de opmerking 
dat dit toch niet de bedoeling kon zijn? 15u00 
was toch eindtijd? Tja… 
Zolang sommige mensen nog 7 of 8 uur 
moeten rijden voordat ze weer thuis zijn en zo 
lang we nog geen entree vragen zullen we ons 
hier soepel in opstellen. Alleen als massaal 
vroegtijdig inpakken er op wijst dat men 
ernstige bezwaren heeft tegen de bestaande 
gang van zaken dan zullen we dit zeker 
oppakken en proberen op te lossen. Daarom 
zijn opmerkingen, verbetersuggesties, 
bezwaren etc. ten aanzien van het 
beursgebeuren van harte welkom. Laat het ons 
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weten en we schenken er serieus aandacht 
aan. U kent onze e-mailadressen. 
 
Uiteraard noemen we als eerste van 2017, op 
4 maart, onze VHV beurs in Empel. In "De 
Lachende Vis". Niet groot, wel interessant en 
gezellig. De beurs viel samen met de "Visma", 
daardoor hadden sommige trouwe leden 
andere verplichtingen. De meeste deelnemers 
en zeker ook bezoekers waren overigens 
tevreden; veel contacten werden hernieuwd. 
Sommige bezoekers waren heel gelukkig 
omdat ze hier vonden waar ze al lang naar 
hadden gezocht. En daar gaat het vooral om: 
voor de verzamelaar viel er op de Visma niet 
veel te beleven. 
De "Deltavissers" hadden op 18 februari hun 
best gedaan om toch weer iets van de goede 
oude tijd te laten herleven. De opzet verdient 
zeker een compliment (ook culinair). Je kon 
met betrekking tot nieuwe- en tweedehands 
(zee)visspullen een heel goede slag slaan. 
Maar als je de investeringen (er was echt veel 
werk van gemaakt) naast de resultaten zet, 
dan zal -rationeel gezien- deze beurs 
waarschijnlijk voltooid verleden tijd zijn. Ik hoop 
dat ik me vergis. 
De volgende dag (19 februari) was er in 
Zaanstad de inmiddels tot een echte topper 
uitgegroeide "open dag" van de Hengelsport-
vereniging Zaanstreek. Ze vierde tevens haar 
75 jarig bestaan, elke bezoeker kreeg een fraai 
gedenkboek. Zoals gebruikelijk was het geheel 
perfect georganiseerd, met veel zakelijke 
standhouders (stond garant voor veel 
informatie) en een geweldige tweedehands 
spullenhoek. Kwijlen. Met name ook vanwege 
de vriendelijke prijzen. 
Een andere topper (al vele jaren) was de 
jaarlijkse opruiming bij Hennie Kruidenier in 
Haaksbergen. 
 
Niet hengelsportspecifieke markten en 
beurzen 
 
Denk daarbij aan Koningsdag (Amsterdam) en 
de vrijmarkt op de avond daarvoor te Utrecht. 
Maar ook aan de Brinkmarkten in Drente 
(Annen, Gieten, Rolde etc.). Wat viel daar dan 
te beleven?  
Nou, vaak doe je daar leuke vondsten puur 
door toeval. Noem het maar vissersgeluk. Ik 
geef 2 voorbeelden en begin in Annen. Daar 
zat iemand in z’n auto achter een groot zeil op 
de grond met daarop een flinke hoeveelheid 
huisraad, tuingereedschap, etc. Inclusief een 
ABU 54 molen die er nog netjes uitzag. "Wat 
mut die kostn"? "Twei euro". (Beste lezers, dan 
kan ik zelfs m’n aangeboren neiging om af te 
dingen, bedwingen). "Eppie nog meer 

meulnties bei oe?". "Nee, mar die ek wel tuus, 
un iele bulte. Daor muk van of." De man had 
geen e-mail adres, z’n telefoonnummer gaf hij 
liever niet, dus gaf ik hem mijn kaartje met 
telefoonnummer en vroeg of hij mij wilde 
bellen. Is nog niet gebeurd. Maar u begrijpt dat 
ik graag een blik wil werpen op z’n 
verzameling. Binnenkort ga ik weer naar 
Annen, hopelijk zit hij er weer.  
 
Een ander voorbeeld. Eelde, de veilinghallen 
(je kunt er met het vliegtuig naar toe, het ligt 
naast het vliegveld). Vroeger (voordat 
Marktplaats groot werd) had je er in de koude 
periode van het jaar elke zaterdag een 
overdekte rommelmarkt, vaak wel 3 hallen 
groot. Momenteel is dat tot krap 1 hal 
geslonken. Maar toch, als ik in de buurt ben, 
wil ik er nog wel eens naar binnen gaan. En 
zag daar laatst in een oude plastic wasmand 
een paar molens liggen (medium, kunststof, 
geen topmerk). Daar had iemand aan zitten 
"knutselen". Beste lezers, dit zijn met afstand 
de leukste molens geworden welke ik in de 
afgelopen jaren -op het gebied van 
"gemodificeerde molen"- heb gezien. 
 

 
Hier is Iwan Garay extra gelukkig mee! 
 
(Zie hierboven). Iwan Garay heeft zich liefdevol 
over deze twee creaties ontfermd; met een 
beetje geluk neemt hij ze mee naar Vught.  
 
Apeldoorn (juli en augustus, elke zaterdag 
langs het kanaal), Bakkeveen (groot en leuk) 
wees er vroeg bij, er is concurrentie! Bij heel 
nat weer trekt een tractor je auto uit de 
modder... als je dat in het Fries vraagt. 
 
De Geffense Plas, zelden een teleurstelling. 
En zo zijn er nog tientallen markten en 
kofferbakverkopen, verspreid over heel 
Nederland. Dit struinen vind ik leuk, soms 
levert het leuke verzamelwaardige spullen op 
en de verkoper weet niet altijd van de juiste 
prijzen. 
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Specifieke beurzen 
 
Wanze (Huy). Altijd de moeite waard, zeker 
voor vliegvissers en splitcaneliefhebbers.  
Hastière had dit jaar weer op de oude 
vertrouwde wijze haar beurs georganiseerd. 
Leuk! Hier vind je spullen die je elders niet 
meer vindt (agaten ogen, slangenoogjes van 
Pezon & Michel). Via internet zijn de locaties 
en data van dit soort beurzen wel te vinden 
(mocht iemand uit deze Waalse regio meer 
specifiek over deze beursactiviteiten willen of 
kunnen rapporteren dan willen we daar graag 
eens over praten!). Het valt me op dat de 
Vlamingen op visbeurzengebied minder actief 
zijn.  
Als u op internet gaat kijken bij "Angling 
auctions" en Freeman of Mullock aanklikt, dan 
is het altijd raak. Beiden houden zeker 
tweemaal per jaar een grote (500+ loten) 
hengelspullenveiling. Alleen al om te kijken de 
moeite waard. 
Hildebrandt’s Auktion gaat verhuizen. Naar 
München. En Udo Hildebrandt zelf stopt er 
mee. Gelukkig blijft de firma haar activiteiten 
voortzetten onder de naam: Hildebrandt’s 
München. Als we terug zien op een periode 
van bijna 20 jaar waarin Hildebrandt ons 
meerdere keren per jaar vaak bijzonder 
interessante verzamelaarsspullen aanbood, 
dan kunnen we ons alleen maar gelukkig 
prijzen met deze continuering. En uiteraard de 
nieuwe leiding veel succes toewensen.  
 
Wat staat ons in de komende maanden te 
wachten? 
 
Als u dit blad leest is Temploux (een heel grote 
brocantemarkt in de buurt van Namen) alweer 
achter de rug. Dit is niet specifiek voor de 
hengelaar maar wel reuze leuk (en 
vermoeiend). Een nog groter gebeuren schijnt 
zich in Lille (FR) te voltrekken (als anti-
terrorismemaatregelen daar geen stokje voor 
steken).                                           
De Pike Experience in Almere (1 oktober) heeft 
altijd een uitgebreide tweedehands afdeling. 
Als u uw afgekloven plug  -of één die nog nooit 
een snoek heeft opgeleverd- kwijt wilt, dan wel 
een tweedehands reeltje of plughengel zoekt: 
dan is daar de juiste stek.  
“Classic Angling” heeft achter in haar fraaie 
blad altijd een uitgebreid overzicht staan van 
"fairs" en beurzen in Engeland, VS en... 
Nederland. Inderdaad, Vught staat er weer 
heel prominent in. Hoe zal dit na de Brexit 
worden? 28 oktober, goed onthouden! Ik 
weet niet of er nog tafeltjes vrij zijn; Herman 
kan dit zeker vertellen. De afgelopen keer was 
beslist een succes, voornamelijk tevreden 

kraamhouders en bezoekers. Als u aantrek-
kelijke spullen tegen een aantrekkelijke prijs 
aanbiedt, doet u beslist goede zaken! Wij 
geven u graag de kans dit te ervaren. 
 

 
Zo druk was het vorig jaar… 
 
Ik wil graag "Marktplaats" nog noemen als een  
niet meer weg te denken bron voor vondsten 
op hengelsportgebied. Dit geldt trouwens voor 
internet in veel bredere zin. 
In het septembernummer van "Zeehengel-
sport" verschijnt een artikel over Iwan Garay. 
Ons oudste bestuurslid en medeoprichter van 
de VHV. Over zijn betekenis voor de (zee) 
hengelsport, z’n unieke verzameling 
"huisgemaakte" molens en reels en een hele 
serie materialen en technieken die uit zijn 
"koker" afkomstig zijn.  
 
Tot slot: aanvullingen en opmerkingen 
betreffende het "rondje" dat hierboven is 
gegeven en waarvan we weten dat de 
actualiteit -gezien de verschijningsfrequentie 
van ons blad- waarschijnlijk niet foutloos is, zijn 
van harte welkom. We zullen daar in de 
komende nummers van kunnen profiteren. 
Bij een paar gelegenheden in België kreeg ik 
diverse "flyers" van hengelsportbeurzen onder 
ogen. Ik geef ze hieronder weer; over de 
grootte en de kwaliteit ervan weet ik weinig te 
vertellen. 
 
17 september: 09u00  tot 15u00 Pont à 
Mousson (FR), Espace Montrichard; 
24 september: 08u30 tot 17u00 Sivry-Rance 
(BE), Rue Pauline Hubert 32; 
22 oktober: 08u00 tot 14u00 Vedrin (BE), Rue 
Adolphe Parmentier 2; 
11 november: 08u00 tot 14u00 Huy (BE), 
Tihange, Salle de la Pétanque, Rue de la 
Campagne 36 
 
Veel verzamelplezier toegewenst! 
 

Harry Kelly 


