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Verzamelde berichten 
 
Vught 
 
Hierna volgt weer een allegaartje van 
onderwerpen en gebeurtenissen die direct of 
indirect een relatie hebben met het 
verzamelen van hengelspullen. U bent deze 
opsomming inmiddels van mij wel gewend, 
veel is herkenbaar. In het eerder verschenen 
voorjaarsnummer is de jaarlijkse beurs in 
Vught als een hoogtepunt in onze activiteiten 
genoemd. Dit blijkt zonder meer een 
succesformule tenminste gezien de reacties 
en het bezoekersaantal (waarvan een flink 
deel van over de grens). Waar we nog zaken 
kunnen verbeteren zullen we het niet laten, 
we staan open voor suggesties. En soms 
vallen de belangen van de diverse 
doelgroepen ook niet geheel  samen. Maar 
we blijven ons best doen! 
 
Huy 
 
Deze beurs in Wanze (een klein plaatske, ter 
hoogte van Huy aan de Maas gelegen) vindt 
elk jaar plaats rond begin februari. En ook elk 
jaar kom ik er tevreden vandaan. Met name 
op vliegvisgebied valt er veel te beleven. Veel 
–vooral Frans georiënteerde- spulletjes en 
technieken worden getoond. Plus nieuwtjes. 
Elk jaar weer zie ik hier zaken waarvan ik het 
bestaan niet kende. Apart kunstaas of 
buitenissige molens. En koopjes (ik zal u niet 
jaloers maken) die, zeker als de beurs ten 
einde loopt, vaak heel genereus worden 
aangeboden. Op zulke momenten word ik 
weer geconfronteerd met de belofte aan mijn 
vrouw om me in te houden... Het is geen heel 
grote beurs, maar in mijn ogen voor VHV-
leden zeker de moeite waard er heen te 
rijden. Zorg voor pen en papier (als u de 
Franse taal onmachtig bent). 
 
Ouddorp 
 
Deze zeevisbeurs viel (dit jaar weer) gelukkig 
niet samen met de beurs in Huy. Niet dat er 
een geweldige hoeveelheid antieke 
hengelspullen wordt aangeboden maar voor 
zeevisspullen ken ik geen betere 
gelegenheid. Molens, reels, hengels, lood, 
kunstaas, noem maar op. En het is een 
gezellige beurs waar ook veel informatie te 
verkrijgen valt. De spreektaal is vooral 
Zeeuws met Belgische accenten. Het aanbod 
van molens en reels viel dit jaar een tikkeltje 
tegen (vond ik) en de hengels stonden 
gegroepeerd achter de tafels, op behoorlijke 

afstand van de grijpgrage zwiepers. Je kon 
aanwijzen welke hengel je aan een nader 
onderzoek wilde onderwerpen maar omdat 
vaak het prijskaartje of de hengelspecificaties 
niet goed zichtbaar waren, werd er beperkt 
gebruik van gemaakt. Ik zou zo ook niet 
weten hoe je dit in één klap op kunt lossen 
maar zowel bij hengels als bij molens geldt: je 
wilt het voorwerp in je handen hebben 
alvorens tot aankoop te besluiten. De 
organisatie van deze beurs (Deltavissers) is 
al sinds jaar en dag heel professioneel 
waarbij het snelle afrekeningsysteem 
(wanneer je naar huis wilt en je verkochte 
spullen wilt afrekenen) beslist complimenten 
verdient. 
 
Zaanstad 
 
Deze voorbeeldig georganiseerde open dag 
van de Zaanse Hengelsportvereniging staat 
al jaren op mijn lijstje. Je kunt er spullen kwijt 
dat is zeker waar. Maar het kost veel 
zelfbeheersing om met minder spullen 
huiswaarts te keren dan waarmee je van huis 
ging. Het assortiment is in het algemeen zeer 
de moeite waard (we zitten hier wel in een 
regio met een geweldige hengelsporttraditie 
en dat merk je). In de loop der jaren heeft 
men een goed functionerend systeem rond 
de inbreng en verkoop van tweedehands 
spullen ontwikkeld en ik wil graag noemen 
dat ik hier (lang geleden) het gescheiden 
inbreng/verkoop systeem voor het eerst zag. 
Een  geniale oplossing voor het altijd 
hectische moment dat bij de start van deze 
activiteit ontstaat: de stroom inbrengers botst 
met de stroom kopers; het bedienend 
personeel wordt in een kwartier compleet 
gestoord, de administratie loopt in het 
honderd en iedereen is boos of verdrietig... 
Als je de inbreng vanaf 10 uur laat beginnen 
en de verkoop vanaf 11 uur, dan blijkt in één 
klap dit probleem effectief opgelost. Volgens 
mij wordt er op veel plaatsen volgens dit 
concept gewerkt. Met dank aan de ZHV. 
 
Haarlem 
 
Ik heb helaas pas laat op internet kunnen 
vinden wanneer en waar de 
Hengelsportvereniging Haarlem haar open 
dag hield. (Dit jaar: 13 april, Botterboulevard 
62, 2022 GA in Haarlem). En toen ik het wist, 
was mijn agenda al gevuld. Terwijl ik goede 
herinneringen bewaar aan hun beurzen die 
destijds in het recreatiegebied Spaarnwoude 
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werden gehouden. Als ik hun website bekijk 
lijkt het me zeker zaak de infodag, inclusief 
tweedehands activiteiten, in de gaten te 
houden. 
 
Kessel 
 
Het is beslist niet alleen vanwege het 
ontbreken van een taalbarrière (voor mij 
althans) dat ik graag naar de open dag van 
de Vliegvisclub “Fly Only” te Kessel kom. 
Vroeger was "Janssen Hengelsport" het doel, 
nu het gezellige (bijna intieme) clubhuis van 
bovengenoemde vereniging. Eens per jaar 
gevuld met vissers en visartikelen. Dat laatste 
in een variatie die de reis naar Kessel meer 
dan de moeite waard maakt. Waarmee ik 
beslist niet te kort wil doen aan de aardige 
mensen die ik hier in de loop der jaren  heb 
gesproken. Afgelopen keer met iemand die 
vertelde binnen een paar dagen af te reizen 
naar Ierland; hij wilde gaan vissen op zalm in 
de River Moy. Een rivier waarin ik ook diverse 
keren heb gevist; nostalgische gevoelens 
welden op.  Deze heer probeerde een aantal 
van zijn visboeken te verkopen 
(ruimtegebrek) en voordat we het wisten 
spraken we over een van de grootste 
gedeelde verzamelaars problemen: ruimte 
gebrek en moeten afbouwen. We wisten uit 
eigen ervaring precies waar we het over 
hadden. Kortom: onder de noemer van actief 
verzamelen ontstaan soms heel interessante 
ontmoetingen. Hier kan Marktplaats niet 
tegen op.  
De verse broodjes met hamburger, veel ui en 
currysaus waren weer voortreffelijk. 
 
Ardingly 
 

 
Sfeerbeeld uit Ardingly 
 
Een of twee keer per jaar probeer ik een 
"antique fair" in Engeland te bezoeken. 
Ardingly, Newark, Lincoln... er zijn er vele. 
Dat kan uiteraard geheel op eigen 

gelegenheid. Met eigen vervoer, overnachten 
in Engeland etc. Maar een alternatief is zulks 
te doen met een busbedrijf dat hier een 
specialisatie van gemaakt heeft. In België ken 
ik zo’n organisatie. Ik heb al een keer of 
twaalf op een leuke manier van hun diensten 
gebruik gemaakt. Aan de bus is een flinke 
aanhanger gekoppeld en alle passagiers 
mogen een paar bananendozen vol spullen 
mee terugnemen. 
 

 
"Hearter  Plymouth"  reeltje 
 
Ondanks een lichte terugloop in het 
materiaalaanbod levert zo’n rit nog steeds 
veel plezier op. Waar vind je zo veel oud 
splitcane, oude reels, oude vistassen (op een 
veldje van ongeveer 5 bij 7 meter lagen meer 
dan 100 canvas vistassen); Hardy, Barbour, 
etc., de echte kwaliteitsmerken, velen met 
een net er aan. Niet echt goedkoop trouwens, 
allemaal van 50 tot zo’n 100 pond geprijsd. 
Nooit eerder zoiets gezien. Er valt redelijk te 
onderhandelen, zeker met handelaren die 
ergens een nalatenschap (inclusief oude 
hengelspullen) hebben opgekocht.  Die willen 
gewoon hun winst maken en als ze niet 
weten wat iets (waard) is kun je geluk 
hebben. Ik liep daar met een bos vers  
gekochte hengels en een bezoeker vroeg of 
ik verstand had van visspullen. Hij was 
namelijk in onderhandeling met een verkoper 
over een paar Hardy splitcane hengels en er 
was een meningsverschil over de 
verkoopwaarde daarvan. Of ik mijn mening 
wilde geven. (Nu zie je dus hoe het werkt:
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loop met een  bloeddrukmeter in je handen 
en je wordt voor dokter aangezien). 
 
Ik zal het verloop van de onderhandelingen 
hier niet gedetailleerd beschrijven maar het 
eind van het liedje was dat onze koper 
tevreden met z’n splitjes vertrok; ik een oud 
"Hearter  Plymouth"  reeltje aanschafte en we 
eenstemmig de bamboe Hardy hengelkoker 
bejubelden. (zie foto onderaan). Die was vast 
wel veel waard. Hoeveel? Ik ben er nog niet 
achter. Het reeltje is van  heel oud Engels 
fabricaat. Al had ik er nog nooit van gehoord. 
Dat gold ook voor een "anglers knife" van het 
merk I.XL George Wostenholm. Ook nooit 
van gehoord. Het schijnt wel een 
verzamelaarsitem te zijn. 
 
Wat staat ons te wachten? 
 
In de komende maanden zijn er nog een 
aantal festiviteiten waarbij ook tweedehands  
hengelspullen kunnen worden verhandeld. Ik 
denk aan Maurik; de SNS "open dag" in 
Almere; Pondrome (België) en diverse kleine- 
en grotere rommel– en vlooienmarkten in 
binnen- en buitenland. Een volledig overzicht 
is moeilijk te geven. 
 
(Internet)Veilingen  en beurzen 
 
Achter in het onvolprezen "vakblad" Classic 
Angling staat meestal een overzicht van een 
flink aantal beurzen, Fairs en Auctions van 

vintage hengelspullen in Europa en de USA. 
Er staat uiteraard nog veel meer in het blad; 
eens per twee maanden verschijnt het en in 
het juli/augustus nummer stonden o.a. 
artikelen over Ari ’t Hart, een verhaal over 
look-a-like Cardinals 44 en een artikel naar 
aanleiding van het overlijden van de 
"splitcanelegende" Tom Moran. Zelf kan ik 
me nog herinneren hoe hij op de FlyFair in 
1988 aanwezig was met zijn splitcane 
hengels en blanks. Ik heb er nog een keurig 
handgeschreven briefje van hem aan over 
gehouden waarop hij precies de afstand 
tussen de ogen van een aangeschafte blank 
had aangegeven. Dierbaar aandenken. 
Hildebrandt, Freeman en Mullock hadden in 
het afgelopen voorjaar weer hun "auctions". 
Altijd zeer de moeite waard hun internet 
"catalogue" te bekijken; gewoon op Google 
intoetsen en het wijst zich vanzelf. Ik heb er 
in vorige nummers meerdere keren aandacht 
aan besteed, het blijft m.i. bijzonder 
interessant. 
 
Als afsluiter het droeve feit dat de 
hengelsportzaak van Jan Schreiner in juli is 
gestopt. Dit was voor velen een vast 
bezoekadres in de Roelof Hartstraat te 
Amsterdam. Een gedenkwaardige periode in 
onze hengelsport geschiedenis is hiermee 
afgesloten. 
 

Harry Kelly 

 

 


