
DIVERSEN 
 
VAKMAN 
 
Langs deze sympathieke weg wil ik graag uiting 
geven aan mijn vreugde, een vreugde die werd 
veroorzaakt door Carl Kuipers. Dat ging als 
volgt. Enige tijd geleden lukte het mij (tijdens een 
moment van ernstige bewustzijnsvernauwing) 
een Hardy ALTEX' te 'ontvoeten'. Inderdaad, u 
hebt gelijk: een barbaarse handeling, zowel 
onattent jegens de fabrikant als ook zeer slecht 
voor het eigen imago. 
 
Zwaar aangeslagen kwam ik dan ook bij Carl 
terecht, die beloofde zijn uiterste best te doen 
om de technisch lastige klus te klaren. Nou, dat 
is hem gelukt. En hoe! 
Slechts Carl en ik (en de aandachtige lezer 
natuurlijk) weten dat er met het voetje van die 
Altex iets aan de hand is geweest. 
Carl: nogmaals bedankt! 
 
JAMMER 
 
Het blijkt praktisch onmogelijk reserve-
onderdelen te verkrijgen voor molens en reels 
van overigens bekende merken, terwijl slechts 
een hoogst enkele winkelier zich serieus wil 
inspannen om onderdelen te bemachtigen. (Ik 
kom op dit punt zeker nog terug). 
 
PECH 
 
Dit jaar heb ik op de Deventer Boekenmarkt 
geen spectaculaire vondsten gedaan. Iemand 
anders wél: twee etsen van Rembrandt in een 
doos met oude boeken, gekocht voor vijf 
tientjes. Waarde van de etsen: ƒ 50.000,00. 
Volgend jaar wordt het in Deventer beslist 
drukker. Wedden? 
 
FRANS DOMHOF 

Afgelopen jaar kwam ik in Ierland in een 
verlopen tweedehands boekenzaakje een stapel 
visbladen tegen uit de 60-er jaren. Op de cover 
van een van die bladen stond een artikel 
aangekondigd van Frans Domhof. Ik herinner 
me deze naam van zijn bijdragen aan 
hengelsportmagazines van zo'n 30 jaar geleden. 
Als jonge man was ik - toen al - erg 
geïnteresseerd in materiaal, zelfs meer nog dan 
in vangtechnieken of de biologie van vissen. 
Frans was, wanneer mijn geheugen me niet 
bedriegt, destijds de enige hengelsportpublicist 
die regelmatig berichtte over de kwaliteiten van 
toenmalige merken en materialen - op Jan 
Schreiner na dan, maar die plaatste wel heel erg 
sterk het accent op "F.P." Verder is me 
bijgebleven dat Frans Domhof kritisch durfde te 
schrijven en dat hij vooral Brits georiënteerd 
was. Later vernam ik dat hij tijdens de oorlog 
langdurig in Engeland en Ierland had vertoefd 
en daar vele viservaringen opdeed. Via zijn 
artikelen en zijn publicatie 'Werphengel en 
Kunstaas' maakte hij daarvan ook anderen deel-
genoot. 
 
Het boekje verscheen in 1949; er staan veel 
wetenswaardigheden in, al zou ik zelf niet gauw 
snoeken met een onderlijntje uit nylon. 
 
Frans bouwde ook bijzonder mooie splitcane-
hengels en laatst werd er in Empel nog eentje 
aangeboden. Over meer informatie over deze 
relatief onbekende maar voor de ontwikkeling 
van de hengelsport beslist belangrijke figuur 
beschik ik jammer genoeg niet. Anderen, 
waaronder Iwan Garay, kunnen echter 
waarschijnlijk het beeld van Frans Domhof meer 
reliëf gaan geven. 
 

Harry Kelly 

 
 


