
BEURZEN 
 
In de afgelopen maanden heb ik verschillende 
verzamelaarmarkten, beurzen en vlooien-
markten bezocht met wisselend resultaat. 
Op 25 november jl. organiseerde de Stichting 
"Visgids" ten bate van gehandicapte sportvissers 
een ruilbeurs. 10 % van de opbrengst van de 
verkochte spullen was, evenals de opbrengst 
van de veiling, voor het goede doel. 
Het was voor de 2e keer dat deze beurs in 
Zwolle werd gehouden; de belangstelling was 
niet overdadig maar het goede doel werd toch 
met een aardig bedrag gespekt. Er waren leuke 
koopjes en met name de veiling maakte het 
mogelijk voor zeer weinig geld leuke zaken op 
de kop te tikken. Mijns inziens de moeite waard 
om hier een traditie van te maken want in het 
noorden/oosten is op beursgebied niet veel te 
doen. 
 
In januari (vroeg dit jaar) was ook Huy in de 
Belgische Ardennen een reisje waard. Hoewel ik 
er geen spectaculaire zaken vond waren er - 
zoals ook de voorgaande jaren - leuke koopjes. 
Franse molens bij de vleet; bronzen slagenogen 
voor reparatie van vliegenhengels voor heel 
weinig franken, evenals bronzen bussen, oude 
Luxormolens en hengels etc. Kortom best leuk. 
Het vervelende is dat de voertaal vooral Frans is 
en dat is niet m'n sterkste taal. Zo kan het 
gebeuren dat ik na marktbezoek, in plaats van 
met de beoogde Ardennerham, met een kilo 
gesneden "Jambon" thuiskwam. Volgende keer 
beter opletten Harry! 
Bij thuiskomst kijk ik altijd na wat ik (soms in een 
opwelling) heb gekocht. Een soort nagenieten. 
Soms ontdek je dan ontbrekende onderdelen 
(die ontdek je dus niet), soms ook zie je 
prachtige technische hoogstandjes, zoals in een 
Cargem 402 silverfish. Echt Italiaanse 
schoonheid. 
 
Een andere beurs - waar ik nou voor het eerst 
kwam - was die van de Deltavissers in Ouddorp. 
Een grote doos vol (kapotte) molens voor een 
gulden per stuk leverde veel onderdelen op, 
terwijl een aantal molens -sommige van prima 
afkomst- nog uitstekend functioneerde. In Empel 
liggen er vast een paar op tafel voor weinig geld. 
Jammer dat veel zeevissers vergeten hun 
spullen goed af te spoelen; een aantal kwalitatief 
heel goede reels leek door lepra aangetast. 
 
Tot slot Zaandam. 
Elk jaar kijk ik daar weer reikhalzend naar uit. In 
deze regio is kwalitatief uitstekend hengelmate-

riaal in gebruik; ook al van tientallen jaren terug 
en dat levert heerlijke koopjes op mits je geluk 
en geduld hebt. Om 10 uur gaat de zaal open en 
om 11 uur mag je de ingebrachte 2e 
handsmaterialen kopen. Echter om 
organisatorische redenen - in voorgaande jaren 
werd er teveel gejat - kunnen slechts 10 kopers 
per keer worden toegelaten. Die het eerst 
komt... Dus zie je prachtige zaken voor je neus 
weggekocht worden. Desalniettemin... De 
leukste items vond ik toen ik voor een 2e keer 
de artikelen bekeek en o.a. een grote doos vol 
boeken, wat nauwkeuriger doornam. Daar zat 
een boekje bij dat ik nog niet had en de "Flipse" 
waarde daarvan was gelijk aan de totaal prijs 
van de inhoud, 15 prima boeken. Let dus op in 
Empel! 
 
In Classic Angling no. 10 las ik dat op Holts 
auction een Kelly & Son reel werd verkocht voor 
£160. Ik was er graag bijgeweest, maar dat geldt 
voor veel meer veilingen. Misschien moet ik nog 
systematischer catalogi opvragen. Wie wil hier 
eens wat over schrijven? 
 
Tot slot een stukje over greenheart. 
Van mijn zoon kreeg ik een catalogus van 
Westley Richards uit ca. 1925. Een gaaf 
exemplaar waar ik erg blij mee ben. Qua inhoud 
komt het in de buurt van de Hardy-catalogi. Er 
staan diverse artikelen in over o.a. 
werptechnieken, de fabricage van zijden lijnen 
en de fabricage van greenheart hengels. 
Over dat laatste schrijft Mr. J.D.P.H. een verhaal 
en vergelijkt dit materiaal met steal, splitcane, en 
andere houtsoorten. 
Hij beschrijft o.a. waar de greenheartboom 
groeit, in de (toen) uitgestrekte wouden van Brits 
Guyana. De bomen en planten staan daar 
elkaar naar het leven, de constante hitte en de 
grote vochtigheid bepalen de plantengroei in 
hoge mate. Zoals oorlogen (volgens de 
schrijver) sterke naties hebben gemaakt, zorgen 
de moeizame omstandigheden voor sterke 
bomen in regenwouden. 
Onder gunstige omstandigheden kan de 
greenheartboom (Nectandra Rodioei) op een 
kale stam van zo'n 70 voet een kruin van 30 
voet ontwikkelen.  
 
De stammen zijn erg moeilijk te transporteren, 
omdat ze zwaarder zijn dan water lukt het niet 
met houtvlotten zoals in de rivieren van 
Scandinavië. De bosarbeiders (negers en 
indianen) moeten met zware lichamelijke 



inspanningen, via "rollers" (dit zorgt er voor dat 
er wel erg veel bomen gekapt worden) de 
stammen transporteren. Lastdieren en machines 
zijn er onbekend. 
Greenheart wordt voor heel veel andere doelen 
gebruikt (o.a. beschoeiingen) en is bijna even 
duurzaam als teak. De uitgestrekte bossen 
worden dus snel kleiner. 
Het hout van volwassen bomen is het sterkste, 
de kleur varieert van groen-geel tot rood en is 
vaak het donkerst bij de kern. Jaarringen zijn 
nauwelijks te onderscheiden; de structuur lijkt op 
die van bamboe. 
Greenheart heeft praktisch geen concurrentie 
als het gaat om eigenschappen voor de 
hengelbouw; het is superieur aan lancewood, 
hickory, snakewood etc. 
 
Bij vergelijkende tests (met splitcane) komt 
greenheart er bij lichtere (forel) hengels goed 
vanaf. Zalmhengels gemaakt van splitcane zijn 
relatief wat lichter. 
In de catalogus worden diverse foto's getoond 

van de verschillende testen; het doorbuigen in 
vergelijking met splitcane is duidelijk te zien. Een 
van de conclusies is dat splitcane - indien 
gebroken aan de waterkant - moeilijk te 
repareren is ten opzichte van greenheart. 
Greenheart is vrij kwetsbaar overigens, dus pas 
op voor beschadigingen. Alles op rij gezet 
concludeert J.D.P.H. dat splitcane voor 
forelhengels het beste is. Bij lange (zalm) 
hengels heeft splitcane een gewichtsvoordeel 
ten aanzien van greenheart, maar wil splitcane 
in kracht, stijfheid en buigkracht greenheart 
overtreffen, dan moet het wel "double built" zijn. 
Greenhearthengels hebben dus een geweldige 
historie als je bedenkt hoe ze tot stand zijn 
gekomen vanuit de vochtige regenwouden in 
een ver verleden. 
Voor serieuze belangstellenden ben ik bereid 
kopietjes van dit artikel mee te nemen naar 
Empel. Mijn tel.nr. is 038-4538994. 
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