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Terugblik en Vooruitblik 
 
Na het verschijnen van ons VHV blad (eind 
zomer 2015) zijn er nog een aantal 
evenementen geweest welke voor VHV 
betrokkenen de moeite waard waren te 
bezoeken. Ik begin bij de "Pike Experience" 
op 4 oktober in Almere. Dat is wederom een 
groot succes geworden; dankzij het fraaie 
weer, de zeer geschikte locatie en vooral de 
uitstekende organisatie kan dit dienen als 
voorbeeld voor andere manifestaties (hoewel 
het weer een onvoorspelbare factor blijft). Er 
was een groot aanbod van kunstaas (de 
hoeveelheid wordt in kruiwagens uitgedrukt), 
reels, molens, hengels en ander visgerief. 
Voor roofvissers die voor een schappelijk 
prijsje hun materiaal-assortiment wilden 
aanvullen of uitbreiden een unieke kans. 
Daar werd vol op gebruik van gemaakt. De 
administratie (met dubbel check) had het er 
soms moeilijk mee, maar alles klopte precies. 
Complimenten! De peurstoksnuffelaar van 
vorig jaar heb ik deze keer gemist. 
 
“Onze”  Eurobeurs in Vught op 31 oktober 
Hoewel er in ditzelfde weekend ook een grote 
hengelbeurs in Utrecht werd gehouden en 
een paar dagen voor de start nog niet alle 
tafels waren verhuurd, werd dit een zeer 
geslaagde  beurs. We hebben louter 
positieve reacties gehad van zowel "kopers" 
als "verkopers". Van diverse bezoekers 
hoorden we dat ze op deze beurs vonden 
waar ze al jaren naar hadden gezocht. Daar 
doen we het voor. Het aantal bezoekers was 
ongeveer gelijk aan het aantal  van 2014. 
Dus was het gezellig druk. Wij denken dat 
onze "formule" een goede is; verbeteringen 
willen we echter nooit uitsluiten, dus 
opmerkingen die tot nog meer plezier leiden, 
zijn uiteraard welkom! Meestal maak je op 
zo’n dag wel iets bijzonders mee, zoals 
bijvoorbeeld een p.p.p. (plezierig persoonlijk 
probleem). Ik leg het uit. 
 
Een paar tafels bij ons vandaan zat John 
Schreiner (inderdaad, de zoon van...) achter 
een tafel met diverse spullen welke o.a. aan 
de grote Jan hadden toebehoord. Er moest 
wat opgeruimd worden en dat doe je het 
beste via de V.H.V. beurs, daar is iedereen 
het over eens. Tussen de spullen lag ook een 
klein groen Shakespeare molentje (Ambidex 
2499) met duidelijke gebruikssporen, maar 
draaien... niet  te stoppen! De prijs was heel 
redelijk. Nu zit ik met het dilemma (p.p.p): ga 
ik dit kleinood lekker schoonmaken, smeren 
en oppoetsen of de gebruikssporen (van Jan) 

er op laten zitten. Er is geen 
echtheidscertificaat bij geleverd, maar de 
verklaring van John weegt voor mij zeker zo 
zwaar. (Het voelt een beetje als wanneer je 
een zoen van een beroemde filmster hebt 
gekregen: dan ga je ook een maand niet 
onder de douche, bij wijze van spreken). Dat 
was dus Vught en dit blijft -naast Empel- een 
van de toppers van onze V.H.V. 
 

 
Met deze molen heeft Jan Schreiner nog 
gevist 
 
Den Bosch (14 november) 
Hier staan de Brabanthallen en er worden 
met regelmaat "vlooienmarkten" georga-
niseerd; de grootste (6 volle hallen) op 14 
november. Ik kan me vergissen, maar er 
waren bijna 2000 kramen. Dat betekent een 
goede kans iets leuks tegen te komen 
(hoewel: geen garantie). Ik heb even 
geaarzeld bij een volle kanis van opa: plm. 50 
jaar oud en vol oude (maar ongebruikte) 
visspullen. Aanschafwaarde wellicht meer 
dan 500 guldens. Voor een groot deel 
ongebruikt. Maar ik zou er niet meer dan 25% 
van gebruiken. Vraagprijs: 100 euro. Ik mocht 
even kijken wat er precies in zat (dat is wel 
verstandig om te doen). Geen bijzondere 
spullen (bvb. een Massart) wel 
kwaliteitsmateriaal. Mooi oud kunstaas, oude 
tuigjes etc. Ik heb er toch van afgezien. Maar 
spannend was het wel. 
 
Tijdens deze excursie kreeg ik een v.p.p. 
(vervelend persoonlijk probleem). Ik licht het 
toe. Een ouder echtpaar (duidelijk uitgevist) 
had een aantal telescopische werphengels 
inclusief molens tegen de halwand gestald. 
Aan een van de hengels zat een fraai mini 
Daiwa molentje geschroefd. Ik vroeg of ik het 
molentje los kon kopen (de hengel was 
bagger). Nee, dat kon niet. Alleen in 



 .

combinatie te koop. Loven - bieden etc. u 
kent het waarschijnlijk wel; uiteindelijk had ik 
de combinatie voor de prijs van het molentje 
alleen. Het echtpaar keek schuldig en 
opgelucht tegelijk. Even later begreep ik 
waarom. Dacht je dat ik de telescoophengel 
in elkaar kon schuiven? Op geen enkele 
manier; met heel veel moeite 2 segmenten en 
dus liep ik in de grote drukte met een hengel 
van 3 meter lengte. Sommige kraampjes 
hadden een dak; dit leverde spectaculaire 
botsingen op met de hengel, maar breken... 
nee dus. Ik keek toen maar naar de dozen 
onder de tafeltjes; daar werd vaak oud 
gereedschap in aangeboden, inclusief 
ijzerzagen. Pas 2 hallen verder zag ik mijn 
kans schoon: een volle gereedschapsbak, 
met een ijzerzaag. Ik zakte door de knieën en 
maakte korte metten met de hengel. Toen de 
verkoper vroeg of ik de zaag wilde kopen, zei 
ik dat de tanden toch iets te grof waren... 
Gauw wegwezen. Het molentje bleek 
achteraf al de moeite waard te zijn. 
 

 
Leuk Daïwa-molentje 
 
Vooruitblik 2016 
Data voor zover we die momenteel hebben 
kunnen vaststellen. Het verdient aanbeveling 
zelf data en locaties te checken; soms 
verandert er spontaan een datum of plaats. 
6 februari: Wanze (Huy), België. Met name 
voor de vliegvisser interessante spullen. Altijd 
de moeite waard. Salle Jaques Brel. Place 
Faniel. 

6 februari: in het Dorpshuis te Ouddorp vindt 
WEL de open dag inclusief de bekende 2de 
hands beurs plaats van de Deltavissers. 
4,5 en 6 maart: Visma, Rotterdam. 48ste keer 
in de Ahoy-hallen. 
5 maart: Voorjaarsbeurs V.H.V. in Oud-
Empel. Klein, gezellig, maar met een enorme 
potentie! Beslist de moeite waard (09.00 tot 
13.00 uur, De Lachende Vis). 
6 maart: Zaandam, H.V.Z., Sporthal Zuid, de 
Weer Zaanstad. Controleer de locatie. Altijd 
leuk. 
 
Kessel, (Belgie)  Fly Only (datum nog niet 
bekend). 
Haarlemse Hengelsportvereniging: nog geen 
gegevens gevonden. 
 
Eurobeurs in Vught (hou de agenda vrij op 
29 oktober!) Hotel van der Valk. V.H.V. 
 

 
Greenheart(?) boothengel van Farlow 
 
Dan nog: Marktplaats (dagelijks); de vele 
rommel- en vlooienmarkten op vele plaatsen 
wekelijks in het hele land. Zie internet. Ook 
het buitenland biedt, zeker in de 
zomermaanden, leuke markten. England 
heeft veel te bieden, soms zijn er reisburo’s 
die speciale trips organiseren. 
 
Neil Freeman, Mullock (England) en 
Hildebrandt (Duitsland) houden één maal per 
half jaar een veiling, altijd de moeite waard, 
even Googlen en je weet alles over de 
spelregels, aanbod, etc. Zelf in de gaten 
houden. Maar een regenachtige dag duurt 
heel kort als je deze sites uitpluist. 
 
Voor de fanatiekelingen -naast Marktplaats- 
ook eBay. Ik heb daar zelf geen ervaring 
mee. Koningsdag, Classic Angling !!!... 
kortom we hoeven ons niet te vervelen. Veel 
plezier en succes.. 
 

Harry Kelly 


