
CURIOSA 
 
Hieronder een aantal gebeurtenissen van 
uiteenlopende aard die me in de afgelopen 
maanden als verzamelaar zijn "overkomen". 
 
Ik begin met een voorval dat ik als erg leuk heb 
ervaren: een paar maanden geleden werd ik 
weer opa, een 3e kleinzoon erbij, prachtig! 
Toen mijn vrouw en ik na het kraambezoek 
terugreden zei ik tegen haar: dit betekent dus 
ook dat ik weer op zoek moet naar een 
'Kelly'reel. Want ik heb elke kleinzoon (later) 
zo’n reel toegedacht en daar moet je dan voor 
aan de slag. 
 
Welgeteld  één dag  na deze blijde gebeurtenis 
word ik gebeld door Hans Ophuis. Die had op 
eBay een 'Kelly'reel aangeboden gezien, 
herinnerde zich mijn betrokkenheid en gaf me 
de bijzonderheden door. Omdat ikzelf (nog) 
niet in staat was dit computertechnisch tot een 
goed eind te brengen vroeg ik hem voor mij te 
bieden maar... dom genoeg was ik (bleek 
achteraf) met mijn limiet te zuinig geweest 
zodat het item in Engeland terecht kwam. 
Iemand had er ginds een paar pond meer voor 
veil. Desalniettemin toch een hartverwarmende 
ervaring, zowel door de attentheid van Hans 
als door het feit dat heel vaak gebeurtenissen 
die iets met Ierland van doen hebben een 
absurd hoge “toevalligheidfactor” bezitten. Ik 
zou er een boek over kunnen schrijven. Goed, 
de boodschap is duidelijk, ik blijf op zoek naar 
een “Kelly”reel. 
 
Verder heb ik mij in de afgelopen maanden 
een Cadillac aangeschaft: loopt als een 
tierelier en gebruikt praktisch geen olie. Het 
gaat hier om een Japanse reel, eenvoudig 
maar wel heel degelijk geconstrueerd. Lijkt als 
twee druppels water op de franse "Centaure"... 
 
Ook liep ik bij het bezoek aan een vlooien-
markt nog een Olympic look-alike van een 
Mitchell 300 tegen het lijf. Binnenwerk nog 
uitermate gaaf, de lak grotendeels verdwenen. 
Een andere aanschaf op de vlooienmarkt was 
een Cap 304 met een halve beugel en een 
volgens mij niet originele slinger. Het vet 
binnenin was bijkans versteend: lang niet 
gebruikt dus! 
 
Zo nu en dan bezoek ik een "de Slegte". Die in 
Utrecht en Amsterdam zijn al lang niet meer 
wat ze waren (als het om hengelsportboeken 
gaat). Toch, laatst in de Kalverstraat, vond ik 
tussen een totaal van 7(!) boekjes er één van 
Jan Schreiner. Maar met z’n handtekening en 
deze gesigneerde exemplaren had ik nog niet. 

Verzamelt iemand trouwens geborduurde 
vissen, ik bedoel dus geborduurde 
afbeeldingen van vissen? Ik heb een  
“schilderijtje” met geborduurde baarzen, 
zonder datumaanduiding of onderschrift maar 
wel heel mooi. Of het 15 of 100 jaar oud is, 
durf ik bij benadering niet te zeggen. Wie is op 
dit gebied deskundig? 
 
Enige tijd terug, alweer op een rommelmarkt, 
viel mijn oog toevallig -ik was er eerst 
voorbijgelopen- op een fraai gevormd 
gebronsd kleinood met een perfecte voorkant 
en een heel intensief bewerkte achterkant. Het 
betrof hier een merkloze Schotse (neem ik 
aan) zalmreel, mooie patina, het lijkt wel 
gelakt, doorsnee 10 cm en met een dikke 
zwarte (ebbenhouten?) knop aan de voorkant. 
En achterop: een “homemade” 
versnellingsmechaniek, bestaande uit een op 
het huis gesoldeerd tandwiel waarop een 
mooie dubbele slinger met zwarte knopjes is 
geklonken. Dit tandwiel drijft een op de 
hoofdas gesoldeerd kleiner tandwiel aan. 
Beslist knap gemaakt, daarvoor zijn semi-
professionele vaardigheden vereist. Over het 
praktische nut valt echter flink te redetwisten. 
Ik had zoiets nog nooit eerder gezien en in 
mijn fantasie zag ik al een gerokte Schot in het 
begin van de vorige eeuw op ingenieuze wijze 
aan het knutselen om de perfecte reel te 
maken. En ik had daarvan het prototype... Ik 
dacht echt een uniek kunststuk te bezitten. 
 
Totdat ik de 2 zwarte knopjes op de slinger 
nader bekeek. Deze bleken gemaakt van een 
zwarte plastic balpenhuls en een stukje 
reclametekst was nog leesbaar: 
'schadeverzekering' en 'levensverzekering'. 
Typisch Hollands dus. De kans is daarom 
groot dat vrij recent iemand in ons eigen 
kikkerlandje een (op zich fraaie) oude Schotse 
reel heeft willen omtoveren tot een 
multifunctioneel gebruiksvoorwerp (misschien 
wel snoekreel?). Maar het geheel intrigeert me 
nogal, ik wil graag meer over de 
ontstaansgeschiedenis van dit kunstwerk 
weten. Het is in Friesland gekocht. Wie helpt 
me dit raadsel op te lossen? In Eindhoven is 
de reel te bezichtigen, Iwan bij dezen ben je 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. 
 
Genoeg voor nu, groetjes en verzamel ze. 
 

Harry Kelly 
 
P.S.: O ja, wie heeft Penn onderdelen en 
(rode) Ambassadeur items? 


