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Een rondje langs de velden 
 
Inleiding 
Op zich is het helemaal niet zo'n grote klus 
een bijdrage te leveren voor ons VHV-
orgaan. Er valt genoeg te beleven op 
verzamelgebied. En ik deel die belevenissen 
graag met de VHV-leden. Het is juist de gein 
en ook de kracht van een vereniging om 
relevante informatie te delen. 
Mijn probleem is eerder van praktische aard: 
hoe kan ik zo actueel mogelijk zijn. 
Ervaringen van beurzen en veilingen nog 
meenemen zonder de deadline te 
overschrijden. Daar komt dan nog bij dat ik 
nog steeds geen grote vriend ben van de 
digitale mogelijkheden die we inmiddels 
hebben zodat ik voor het verzenden van een 
foto op anderen een beroep moet doen. 
Kortom er valt nog veel te leren. Nu gauw 
naar het 
 
Rondje langs de velden 
We beginnen met de inmiddels gekende 
veilinghuizen: Mullock, Neil Freeman, 
Hildebrandt. Ik ga geen veilingdata meer 
noemen; als u ze opzoekt krijgt u alle actuele 
informatie, gemiddeld 2 x per jaar "gaan ze 
los". Met per keer meestal meer dan 500 
items, kort beschreven, vaak met foto's. Van 
Freeman krijg ik zelfs een heel mooie 
catalogus. Een genoegen om dit in alle rust te 
bekijken. Soms doe je een goede vangst, 
vaak bied je en blijkt iemand anders het 
artikel nog belangrijker te vinden (dus een 
hoger bod). Vaak ving ik daardoor bot al had 
ik dit voorjaar beet met een oude "Kelly reel", 
spike type. Opvallend is het aantal Ari 't Hart 
reels dat wordt aangeboden voor de 
komende veiling bij Freeman op 3 oktober. 
Het zijn er nauwelijks minder dan de Hardy 
reels, als sinds het begin van de veilingen het 
"hoofdvoedsel". Dat is een prestatie van 
formaat. Ik kom daar nog op terug. Tot slot: je 
kunt in Classic Angling zowel de data van de 
komende veilingen vinden als ook de 
interessante nabeschouwingen van een 
aantal daarvan. Vorig jaar ontmoette ik in 
Vught de hoofdredacteur, Keith Elliott en we 
spraken af artikelen uit te wisselen (voor 
zover ze interessant zijn voor onze lezers 
uiteraard). 
 
We vervolgen onze "struintocht" en komen bij 
de categorie "rommelmarkten". Als je op 
internet onder deze titel zoekt kom je ook 
"kofferbakverkoop", "vlooienmarkt", 
"brocante", etc. tegen. Allemaal één pot nat. 
Een duidelijke definitie is er niet, het is er 

altijd groots, gezellig en druk. Omdat er vaak 
wordt vergeten voorbije evenementen te 
wissen is de informatie over rommelmarkten 
soms erg  "rommelig". Er zijn tientallen 
organisatiebureaus die er een graantje in 
mee willen pikken en soms is het entreegeld 
(dan wel de parkeervergoeding) fors. 
Zodoende leer je in de loop der jaren wel te 
selecteren. Mijn commentaar is dus tamelijk 
subjectief, evenals de geografische keuze 
(moet niet te ver van Zwolle af liggen...)  Dus 
voor wat het waard is: 
Wolvega (drafbaan) Zoek voor data op 
internet. Buitenmarkt dus weersafhankelijk. 
Tussen de 80 en de 120 kramen. Paar keer 
leuke dingen gevonden; recent een holle 
metalen werphengel met agaat oogjes.  
Bakkeveen (Friesland) Grote buitenmarkt, 
ook behoorlijk veel particulieren. Kans op 
"vondsten" als je heel vroeg bent. Parkeren 1 
euro, entree gratis. 
Annen en Gieten. (Drente) Jaarmarkten, 
sfeervol met kans op leuke vondsten. Gratis 
entree. 
Apeldoorn. (juli en augustus) Kofferbak-
verkoop langs het Dierense Kanaal. Gratis 
entree. Een paar keer leuke hengelspullen 
gekocht (o.a. een vliegenreel van Noris, 
Nurnberg, op een oud hengeltje). Na leuk 
onderhandelen (met iemand die er de kleine 
ronde dingetjes verstand van had) voor 2.50 
euro mijn eigendom. 
Geffense Plas. (bij Oss) Voor mij een eind 
rijden maar elke keer de moeite waard (ik 
kom er ook andere VHV leden tegen). 
Ik heb ook nog wel andere markten bezocht 
maar veel vermeldenswaardige vondsten 
leverde dat niet op. Reden om de grens over 
te gaan. 
Huy/Wanze (België). Elk jaar begin februari. 
Franstalig, voor mij een behoorlijke handicap 
(trouwens ook voor mijn gesprekspartners). 
Voor vliegvissers met name de moeite waard. 
Dit jaar weinig verkocht maar wel heel 
interessante zaken aangekocht waaronder 
een heel gaaf nagemaakte Ari ‘t Hart-reel. 
Technisch gezien vakwerk; een hobbyist 
krijgt dat niet voor elkaar. Een klein woud aan 
splitcanehengels. In allerlei soorten en 
prijzen. 
Empel 
Deze kleinschalige maar heel gezellige beurs 
leverde ook dit jaar weer tevreden 
standhouders en bezoekers op. Aan de Waal, 
vlak tegen den Bosch wordt elk voorjaar in 
"De Lachende  Vis" een  verzamelaars-
beurs(je) gehouden waar met name de 
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onderlinge contacten worden aangehaald. En 
vaak worden er ook leuke vondsten gedaan. 
De meeste zaken worden gedaan tussen 
08.00 uur en 13.00 uur zodat de middag 
desgewenst nog aan andere activiteiten kan 
worden besteed.  
 
Pondrome (de andere hengelbeurs in België) 
heb ik dit jaar helaas gemist; ik vraag me af 
of ie heeft plaatsgevonden. De communicatie 
daarover verdient niet de schoonheidsprijs. 
Maar gelukkig was er in hetzelfde weekend 
de grote brocantemarkt van Temploux. Daar 
ken ik inmiddels een mannetje met een 
onmogelijk assortiment aan hengelspullen. 
Daar zit altijd wel iets bij wat vreemd of 
bijzonder is; helaas heb ik er dit jaar een 
automatische flyreel (type Vivarelli) 
aangeschaft waar ik te veel voor betaald heb 
(gezien de prijzen die ik later op internet zag). 
Leergeld moet je maar denken. Gelukkig 
waren er nog andere zaken die je wel een 
"koopje" mag noemen zodat de totaalschade 
meeviel. En ik kan volgend jaar zeker weer 
prettig met hem onderhandelen. De 
temperatuur was dit weekend heel hoog en 
dan is het afzien op zo'n enorme markt. 
(Vorig jaar verzopen we er bijna). In dit 
weekend bezochten we ook de "brocante"-
markt in Hastière; inderdaad, daar was 
vroeger ook een hengelbeurs. We waren 
redelijk op tijd en vonden een paar mooie 
"creels" plus een hoeveelheid oude spinners, 
lepeltjes etc. Waaronder een paar lepeltjes 
met enorm dunne dregjes. Nooit eerder  
zoiets gezien. Ik zal de lepeltjes meenemen 
naar Vught.   
England, Ardingly. Een algemene 
rommelmarkt, heel groot, heel leuk. Daar 
vond ik een houten reel (formaat 
kruiwagenwiel). De as was gemaakt van een  
(fiets?) wielnaaf, in de reel zaten gaten ter 
grootte van een euromunt en daar waren half 
penny munten in gelijmd, de oudste uit 1943. 
Een creatie waarvan je heel moeilijk kunt 
bepalen hoe die is ontstaan en wat er mee 
gedaan is. Typisch een geval voor de 
verzameling van Iwan. Zo vond ik ook nog 2 
andere "kunstwerken", een afkomstig uit 
Utrecht (Verzamelbeurs) en een reel die bij 
Mullock vandaan komt. 
Op naar Maurik. De Outdoor Fair, 5 en 6 
september. Waar het ooit zo groene gras 
veranderde in een gigantisch modderbad, 
glad en gevaarlijk. Oorzaak: zeer zware 
regen tot in de loop van zaterdagochtend. In 
een klap is de populatie modderkruipers (een 
bedreigde diersoort) weer tot een 

geruststellend niveau opgekrikt. Wat een 
kliederzooi. Zeer sneu voor de organisatoren. 
Toch vielen er gelukkig ook positieve zaken 
te noteren. Bijvoorbeeld lithium batterijen die 
je via solar-techniek weer kunt opladen. Daar 
lijkt beslist een mooie toekomst voor 
weggelegd te zijn. Verder heb ik met 
bewondering gekeken naar de feedervissers 
die op 50 meter afstand  brasems vingen van 
soms 70 cm. En dan geen 5 of 10, maar 
tientallen. Echt een spectaculair gebeuren. Of 
nieuwe shads die bedrieglijk echt bewegen 
en misschien wel alle mooie pluggen (er 
werden  schitterende kunststukjes getoond) 
op termijn overbodig maken. Kortom er is nog 
steeds veel in ontwikkeling  binnen onze 
sportvisserij. 
De Rietvoorn, de hengelaarclub uit 
Doetinchem  verzorgde ook dit jaar weer de 
2dehands tent. Goed georganiseerd zoals we 
gewend zijn. Helaas viel de inbreng iets 
tegen; ik herinner me nog van een aantal 
jaren terug –toen was de beurs binnen 
georganiseerd- een heel massale inbreng 
van 2e hands spullen. 
We kijken vooruit naar de open dag van de 
SNB: "Pike & Experience" in Almere op 4 
oktober. Vorig jaar een groot succes. Een 
drukke 2e hands markt maakt hier deel van 
uit, waar ik me nog het volgende voorval van 
herinner. Een oudere man was uitgebreid 
hengels aan het testen. Van geen enkele 
hengel voldeed de actie. Meestal was zijn 
oplossing dan: stuk van de top af; dit tot 
afgrijzen van de zeer kundige adviseurs 
achter de tafel. Uiteindelijk nam hij genoegen 
met een volglas hengel die zo ongeveer de 
beroerdste actie had van alle hengels. En 
nog was hij van plan de hengel een flink stuk 
in te korten. Men wilde uiteraard graag weten 
hoe hij viste, welke techniek, hoe zwaar 
moest de plug wel niet zijn etc. Nou, de 
hengel was niet bedoeld voor de snoek. 
Daarvoor had hij wel iets beters. De hengel 
was bedoeld voor de paling. Paling? Jazeker. 
Om te peuren. Peuren?  Maar er is toch bijna 
geen paling meer te vangen... Toen haalde 
het mannetje zijn mobieltje uit z'n zak en liet 
een serie foto's zien van palingen van 
ongekend formaat. Echt polsdik. Met de peur 
gevangen. En nu had hij een nieuwe peurstok 
nodig. Op de vraag waar hij peurde gaf hij 
wijselijk geen antwoord. Hij rekende af en 
verdween, heel tevreden met z'n aankoop. 
Dan houden we de rubriek "Markplaats" nog 
over. Ik zal het kort houden al is er vanuit 
verzamelaars standpunt best veel over te 
zeggen. Er werd een Massart aangeboden; 
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die was snel verdwenen. De kooplust was 
volgens mij over de gehele linie vrij matig. 
Het aanbod van hengelsportartikelen uit het 
verre Oosten door grote importeurs was 
opvallend groot. Dat maakt Marktplaats voor 
verzamelaars niet aantrekkelijker. Het is niet 
anders. Ik zag op enig moment een 
"dameshengel" aangeboden. Deze term had 
ik nog niet eerder gezien. Vaak is ook de 
beschrijving van de kenmerken van de 
hengel of molen  weinig specifiek. "Is van me 
opa geweest" of: ik heb er maar 1 keer mee 
gevist en is altijd keurig onderhouden. 
Gewoon overslaan zo'n advertentie. 
 
Diversen 
Er wordt gewerkt aan een "FLY FAIR" oude 

stijl, te houden op 28 en 29 mei 2016 waar 
ook volop plaats wordt ingeruimd voor een 
tweedehands afdeling. 
Over Vught is in de nieuwsbrief van 
afgelopen voorjaar al het een en ander 
gezegd; we gaan er op 31 oktober weer een 
mooi feest van maken. 
Sportvisserij Nederland: in  het Visblad van 
deze maand stond een informatief artikel over 
de bibliotheek van Sportvisserij Nederland te 
Bilthoven. Daar mogen we best trots op zijn. 
Deze bibliotheek omvat zeer veel 
Nederlandstalige boeken (ruim 1800) en is 
heel service gericht. 
 

Harry Kelly

 
 

 
 


