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Diversiteiten 
 
Hoe meer je de beschikking hebt over vrije tijd, 
des te moeilijker lijkt het daar efficiënt mee om 
te gaan. Tenminste dat gevoel bekruipt me het 
laatste jaar regelmatig. Sinds ik van de OBU- 
regeling gebruik ben gaan maken, heb ik geen 
betaalde functie meer en zou het ultieme 
vakantiegevoel moeten overheersen. Inclusief 
(uitgestelde) zaken als: de zolder opruimen, 
leren koken, de buitenboel schilderen etc, 
etc… Ook het schrijven van een stukje voor 
ons blad valt daaronder. Mooi dat het me voor 
het afgelopen nummer dus niet gelukt is. 
Daarom nu een wat langere bijdrage. 
 
Om te beginnen een korte terugblik op een 
aantal evenementen waar voor een 
verzamelaar iets te beleven viel. 
 
Empel 
 
Allereerst onze onvolprezen bijeenkomst in 
Empel. Als gewoonlijk zeer de moeite waard, 
kleinschalig maar gezellig. Ook nu weer een 
aantal zaken verkocht (en prompt  meer 
gekocht).Tijdens de rondjes langs de andere 
tafels zie je van alles; je kunt o.a. je eigen 
prijsstellingen toetsen en dat is soms erg nuttig 
om te voorkomen dat je “winkeldochters” gaat 
kweken. 
 
Van je collega’s... 
 
Ten aanzien van de zeden en gebruiken moet 
ik nog een opmerking kwijt. Een van de andere 
tafelaars (collega-verzamelaars) vroeg me een 
paar molens apart te houden, hij had even 
behoefte aan ruggespraak. Hij zou vlot  
terugkomen om zijn besluit mee te delen. 
Tegen het einde van de beurs (terwijl ik dus 
heel wat potentiële klanten had gemist) kwam 
hij vertellen dat hij nog steeds interesse had, 
maar toch wel een flink stuk van de prijs af 
wilde hebben, en dat dat nu ook wel kon, 
omdat de beurs toch ten einde liep... anders 
moest ik de molens weer mee terug naar huis 
nemen, enz., enz. Gelukkig zijn dit 
uitzonderingen en gaan we heel soepel om 
met  redelijke verzoeken. (Even buiten een met 
een hengeltje zwaaien, de scherpte van een 
haakje uitproberen etc.). 
 
Engeland 
 
Ik ben met een Belgische busmaatschappij 
een paar keer naar een grote vlooienmarkt in 
Engeland geweest (Newark en Swinderby). De 
reisavonturen zal ik jullie besparen (heeft niets 
met verzamelen te maken, wel alles met 

'survival of the fittest'), maar het was absoluut 
de moeite waard. Newark iets meer dan 
Swinderby. Er was een overvloed van 
spulletjes die niet alleen voor de hengelaar 
interessant waren, tegen uiteenlopende 
prijzen. Hoewel een pond bijna een kilo waard 
is, als je begrijpt wat ik bedoel. 
 

 
Swinderby 

 
Het aanbod verschilt toch behoorlijk van wat er 
in ons eigen land wordt gepresenteerd. Bij ons 
vind je zelden splitcane hengels of houten 
reels, om eens wat te noemen. Economisch 
gezien komt zo’n reisje er niet uit, qua 
struinplezier is het toppie. 
 

 
Newark 

 
Rommelmarkten in eigen land 
 
Koninginnedag (vrijmarkt Amsterdam) leverde 
dit jaar geen hengelspullen op; andere 
rommelmarkten: een Victory (krek een Bretton 
400, maar net iets anders) en een Mitchell 300 
‘lookalike’. Een plaatsgenoot tikte 
professioneel een Massart op de kop. Dus een 
enkele keer valt er op een rommelmarkt wel 
iets te beleven, maar je moet geluk hebben 
(hoor ik Carl zeggen). 
 



 .

Maurik 
 
De VHV was ook present op de “Fair for Lure 
& Fly” op 10 en 11 september te Maurik. Op 
zich een interessante happening (qua opzet en 
locatie nieuw). Kijkend naar het aantal 
belangstellenden voor onze (royale) stands 
moesten we vaststellen dat het gevaar voor 
filevorming minimaal was. We hebben wel een 
aantal mensen vanuit onze “specifieke 
deskundigheid” kunnen helpen. 
Een ontbrekend beugelveertje voor opa’s 
Crack werd geregeld, de waarde van een 
stukje Japans houtlijmwerk werd tot in 
eurocenten nauwkeurig bepaald, en zo gingen 
we nog een eindje verder... 
 
Eindhoven 
 
Toch weer de topper van het jaar. Ongelooflijk 
wat je hier tegenkomt aan spullen, oud en 
nieuw. En als je denkt dat je wel ongeveer 
alles op hengelsportgebied hebt gezien, kom je 
in Eindhoven weer iets onbekends tegen. Ik 
doel hier op een kunststoffen opwind-
mechaniek waarvan de functie mij (en vele 
anderen) tot nu toe niet duidelijk is geworden. 
In het volgende nummer van ons clubblad 
leest u meer over dit (naam- en merkloze) 
apparaat, in ongeschonden toestand en in 
verregaande staat van ontbinding. Als ik zeg 
dat de “ingewanden” bestaan uit 8 elastiekjes 
en 2 kogellagers gelooft u me slechts dank zij 
de fotografische bewijzen. 
 
Elk jaar ontmoet je weer mensen die, net als 
ik, vol verwachting de soms lange reis naar 
Eindhoven maken, in de hoop er weer leuke 
mensen en spulletjes tegen te komen. Het is 
absoluut een instituut aan het worden, we 
dienen dit te koesteren. Weer waanzinnige 
zaken op de kop getikt (o.a. een soort 
versierde tropenhelm van... amadou. 
Schitterend! Nog bedankt Erik). 
 
Waar ik in de afgelopen periode toch weer een 
paar keer mee werd geconfronteerd, was het 
feit dat sommige mensen er in slagen letterlijk 
alles kapot te krijgen. Ik doel dan op molens en 
reels die op een afschuwelijke wijze misbruikt 
zijn, althans te oordelen naar de uiterlijke 
sporen. Voorbeeld: van molens die algemeen 
bekend staan om hun robuustheid (Penn 850, 
Mitchell 302 en 498, Daiwa BG9) “vist” men de 
assen krom, moert men de tandwielen, laat 
men de voeten wegrotten (nee, een molen 
krijgt echt geen diabetes...), of laat men de 
lijnrolletjes wegroesten. Wie richt er een 
vereniging op tegen misbruik van visgerei? Zo 
zag ik ook (en niet als enige) spoelen die uit 

elkaar waren gebarsten, zowel van reels als 
molens. Door (te) hoge druk, ontstaan bij het 
opspoelen van de lijn, komen er krachten op 
de randen van de spoel te staan die groter zijn 
dan de fabrikant kennelijk voor mogelijk hield. 
Onder andere ABU zeereels zowel als de ABU 
molens, Cardinal 44 en 33, vertoonden dit 
euvel, en eigenlijk zou je dan van een 
constructie- of fabrieksfout moeten spreken. 
Zeker met de sterke dyneemalijnen van 
tegenwoordig komt dit voor, vooral als die niet 
mooi rond gevlochten zijn, terwijl de rek in 
nylon ook als oorzaak wordt genoemd. Dit is 
althans de ervaring van diverse mensen die ik 
heb gesproken over dit fenomeen (en het is 
vaak erg lastig een gave spoel voor een 
oudere reel of molen te krijgen). Wie kan hier 
meer over vertellen, met name hoe je de 
spoelen heel kunt houden? [Ondervulling 
gebruiken van katoendraad of oud nylon is hier 
een oplossing voor; JCB] 
 
Bovenstaand verhaal wil onderstrepen dat het 
erg prettig is als je ook onderdelen kunt 
bemachtigen van molens en reels die niet 
meer in productie zijn. Soms “vind” je die 
onderdelen in incomplete molens die voor 
weinig geld in de rommelbak onder de tafeltjes 
liggen. Ik moet bekennen dat ik met regelmaat 
langs de tafeltjes loop, met in mijn hoofd een 
hoeveelheid onderdelen die ik nodig heb om 
een aantal molens weer in orde te krijgen. 
(deze zin klopt niet, maar u begrijpt wel wat ik 
bedoel). Ik heb veel plezier als ik dan iets 
bruikbaars tegenkom. Dit vormt een wezenlijke 
bron van verzamelaarvreugde. Zelf zal ik 
zelden onderdelen weggooien en help graag 
andere verzamelaars hun spullen weer in orde 
te krijgen (of te verbeteren). 
 
Inmiddels (u voelt hem al aankomen) ben ik 
wederom op zoek naar een Kelly reel, want 
kleinzoon nr.5 zag enkele dagen geleden het 
levenslicht en ook hij heeft recht op zijn unieke 
speeltje. 
 
Tot slot: 
 
Voor het nieuwe jaar staan in elk geval op het 
programma: beurzen te Wanze (Huy), 
Ouddorp (helaas valt die samen met 
Zaandam), Schoten (bij Antwerpen, ook voor 
niet vliegvisspullen), de Flyfair (op 6 en 7 mei, 
in opvolging van de beroemde, onvervangbare, 
maar nu op een andere locatie,  Luttenberg (bij 
Raalte) en uiteraard Empel. 
Ik hoop jullie daar in goede gezondheid te zien, 
verzamel ze. 
 

Harry Kelly 


