
IERSE AVONTUREN 
 
Wat heeft Ierland de hengelsportverzamelaar te 
bieden? 
Tja, daar probeer ik elk jaar opnieuw achter te 
komen. Uiteraard kunnen er nog meer redenen 
zijn om Ierland te bezoeken - bijvoorbeeld om er 
te vissen. Afgelopen jaar had ik het idee om dat 
in Donegal te gaan doen. Via Rogan in Ballys-
hannon kreeg ik het adres van Hugh Boyle in 
Dunloe. Die zou lokale kennis van de Rosses 
bezitten en bovendien was hij ook nog 
verzamelaar van oude hengelspullen. 
Hoewel zoon Bas en ik serieus van plan waren 
zelf de goede stekken op te zoeken, maakte ik 
toch een afspraak met Hugh. Het weer was 
namelijk nogal wispelturig en de vangsten vielen 
tegen. We hebben er geen spijt van gehad. 
Omdat Hugh door rugklachten aan huis was 
gebonden, had hij ons daar uitgenodigd. Het 
liefst zou hij ons hebben meegenomen naar een 
goede stek, maar dat ging nu natuurlijk niet. In 
zijn schitterend gelegen woning konden we niet 
alleen genieten van de Ierse gastvrijheid (en de 
kookkunst van zijn vrouw), maar ook van een 
indrukwekkende verzameling antieke Ierse 
hengelspullen - waaronder een fraaie serie 
Kelly-reels. Hugh specialiseert zich namelijk op 
spullen van Ierse origine, inclusief boeken, en 
het was een ware belevenis in zijn werkkamer te 
mogen rondkijken. 
 
LEZEN 
 
We hadden een cadeautje voor hem bij ons: een 
stapel Ierse 'Fishing Gazettes' uit de zestiger 
jaren. Ik was ze tegengekomen in een tweede-
hands winkeltje te Sligo. Er waren onder andere 

artikelen in te lezen van wijlen Frans Domhof, 
destijds hengelsportwinkelier/splitcane 
hengelbouwer en hengelsportpublicist in 
Groningen. De bladen zorgden voor de nodige 
ontspanning tijdens enkele barre dagen. 
Hugh zou voor mij uitkijken naar een Kelly-reel. 
Hij gaf me het adres van Tom Gair, zijn Schotse 
vriend die mogelijk weleens tegen zo'n 
draaigeval zou aanlopen. Met Tom heb ik 
uiteraard inmiddels contact opgenomen. 
 
SNUFFELEN 
 
Aan het eind van de vakantie, op weg naar 
Dublin, stopten we even in Belturbet. Toevallig 
zagen we daar in een antiekzaakje wat oude 
hengelspullen liggen en we raakten in gesprek 
met de directeur/eigenaar (de winkel was een 
belevenis op zich), die desgevraagd zei wel 
iemand te kennen die iets van Kelly-reels afwist. 
Inderdaad, hij doelde op Hugh Boyle! (Ook 
Ierland is klein). 
Tot slot bezochten we in Dublin een 'Antique 
Fair' en vonden daar een heel mooie uitvoering 
van The Compleat Angler (herdruk uit 1902) 
voor een schappelijk prijsje. (Overigens is 
Ierland zeker geen goedkoopte-eiland meer). 
Ik ben al met al nu al benieuwd wat we er de 
volgende keer zullen tegenkomen. 
O ja, de Schot Tom Gair hoop ik in Eindhoven te 
ontmoeten - evenals de persoon die me voor 
een redelijke prijs een Kelly-reel wil verkopen. 
Wie o wie? 
 

Harry Kelly 

 
 


