
DIVERSITEITEN 
 
Onder deze kop vermeld ik een aantal 
uiteenlopende zaken en gebeurtenissen die 
indirect of direct met mijn verzamelhobby te 
maken hebben. Om te beginnen loop ik even het 
ideeënrijtje langs dat Kees Ketting in nummer 7 
van de V.V. noemt, in een poging een kopijbrei 
te veroorzaken. 
 
1. Mijn grootste stommiteit? Het bijbuigen van de 
voet van een hele mooie oude Engelse molen. 
Dit werd letterlijk een "Knap!" stukje werk. 
(Volgende keer vermeld ik meer ellende, want bij 
deze ene knak is het uiteraard niet gebleven). 
 
2. Ik financier mijn aankopen goeddeels uit de 
huishoudpot en kleindeels uit gelden die 
vrijkomen als de inkoopprijs van een artikel lager 
is dan de verkoopprijs. (Hiermee ga ik weleens 
de mist in, moet ik eerlijk bekennen). 
 
3. Ik loer al vele, vele jaren op een "Kelly" 
vliegenreel, made in Dublin. Ze bestaan, ik weet 
het zeker! Wie helpt me aan een exemplaar 
tegen een reële prijs? 
 
4. Collega-verzamelaar Struin maakt zich nog 
steeds origineel kwaad als hij kijkt naar het 
boekje "De Mensenvisser" (of iets dergelijks). 
Het bleek een extreem hoog Leger des 
Heilsgehalte te bezitten en heeft nauwelijks iets 
te maken met onze geschubde vrienden.  
Hetzelfde gevoel kreeg ik bij het boekje 
"Modelvliegen, theorie en praktijk". Heeft niets 
met kunstvliegen van doen! Hoewel, wat dacht 
je van een streamer met afstandsbesturing..? 
 
5. De boekenmarkt in Deventer, maar recent 
ook de Slegte, leverden me leuke titels op, voor 
een schappelijke prijs, onder andere een boek 
van H.Aalderink uit 1911, "De Hengelsport" van 

A.Dresselhuys (1928) en "De snoek van Ventje" 
(1937). 
 
6. Tijdens mijn vakantie in Ierland bezocht ik in 
Foxford een antiquair die soms oude reels en 
splitcane-hengels te koop aanbiedt. De prijzen 
zijn echter bijzonder pittig en de wijze waarop de 
hengels - schuin tegen de muur geplaatst - een 
geforceerde kromming oplopen, doet me pijn. 
 
7. In Sligo ontdekte ik bij toeval een 
tweedehands boekenzaakje met ook enkele 
(zwaar overgeprijsde) oude hengelattributen. 
Misschien lukt het toch daar ooit nog iets leuks 
op de kop te tikken. Ik blijf zoeken! 
 
8. Wie kan me informatie geven over de twee 
hierbij afgebeelde voorwerpen? Het ene artikel 
is een ijzeren blikopener annex priest. De 
oorsprong ligt uiteraard ergens na de uitvinding 
van het inblikken. Maar waar het vandaan 
komt..? Ik heb het nog niet uit mijn boeken 
kunnen traceren. 
Hetzelfde geldt voor een soort 'handreel'. Die 
ziet er 'eigengemaakt' uit, maar het koperwerk 
(verbindingsasjes, knop, asvoetje, etc.) lijkt 
afkomstig uit een fabriek. De zijkanten zijn uit 
plaatijzer en het geheel draait lekker soepel. Ik 
houd me voor nadere informatie aanbevolen. 
 
9. Zoekt iemand originele topjes voor Hardy 
holglas vliegenhengels? Goede kans dat ik 
hem/haar eraan kan helpen. 
 
10. Voor eventuele reacties op het 
bovenstaande: bel 038-4538994 en vraag naar 
ondergetekende. 
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