
EEN VLIEGENDE KRAAI... 
 
Hoewel ik het verzamelen van (oude) 
hengelsportspullen puur als hobby beoefen en 
dit ook zo ervaar, zijn er wel enkele 
kanttekeningen bij te maken. 
Een hobby mag best veel tijd (en ruimte) in 
beslag nemen; het voegt dan iets toe aan het 
leefplezier. Voor mij is dat het voornaamste. 
De hobby kan ook een doel op zich worden, zich 
tot een broodwinning ontwikkelen, of zelfs 
ontaarden in een obsessie. 
Uiteraard is er op zich niets tegen wanneer 
sommige mensen van hun hobby hun beroep 
maken; sterker nog, het levert vaak een 
aanzienlijke verruiming op van vraag en aanbod. 
Ik zou werkelijk de mooie catalogi van de 
veilingen van : Freeman, Hildebrand, Mullock 
Madeley, Phillips etc. niet (meer) willen missen. 
We zouden niet op de hoogte zijn van het fraais 
dat we nu, dankzij de informatie van de 
"professionals" wel hebben mogen 
aanschouwen. 
 
Bij broodwinning komen automatisch ook 
economische wetmatigheden om de hoek 
kijken. 
Zo kan iemand met veel geld vaak de mooiste 
(zeldzaamste) artikelen aanschaffen. De minder 
gefortuneerde verzamelaar zal het meer moeten 
hebben van geluk, het werken, volharding, actief 
snuffelen op markten en beurzen, adverteren 
etc. etc. 
 
Het "verzamelaarsgilde" bestaat in feite uit een 
mix van enerzijds de pure hobbyist en anderzijds 
de bijna uitsluitend op winst gerichte handelaar. 
Met alles wat zich tussen deze uitersten bevindt. 
Terwijl deze uitersten zelfs in één persoon 
verenigd kunnen zijn. 
Als ik een originele Kelly-reel wil kopen, kost me 
dat een bom euro's of ponden. Wanneer ik dan 
een aantal molentjes wil verkopen om aan die 
aantal euro's te komen, probeer ik daarvoor een 
zo hoog mogelijke prijs te krijgen, ongeacht wat 
die molentjes mij hebben gekost. Soms gaan ze 
met verlies van de hand. Niet verder vertellen 
hoor! 
Anderzijds als iemand mij een keer matst zal ik 
hem of haar zeker niet het vel over de neus 
halen. De ene dienst is de andere waard, niet 
waar! 
En ik vind dat je soms erg veel vreugde kunt 
beleven aan die zgn. matsmomenten. Hoe 
aardiger jij bent voor je medeverzamelaar, des 
te vaker heb jij ook eens een mazzeltje en dat 
hoeft helemaal niet om grote bedragen te gaan 

om je toch plezier te verschaffen. 
 
Ongemerkt neemt de hobby niet alleen veel tijd 
in beslag; zij zorgt ook feitelijk voor de invulling 
van je agenda, met name wat de weekenden 
betreft. 
Veel beurzen hebben een vaste frequentie en ik 
betrap me erop dat zeker 1 keer per maand 
(gemiddeld) een beurs of grote vlooienmarkt 
mijn aktiviteiten bepaalt. 
Dit zijn zeer welkome momenten van 
ontspanning ter compensatie van de vaak 
hectische werkdrukte. Mijn lieve vrouw gaat 
graag mee naar snuffelmarkten sinds we opa en 
oma zijn geworden en speelgoed, knoopjes voor 
lieve truitjes etc. plotseling weer heel interessant 
is geworden. 
 
Ik voel me dan weer minder schuldig als ik speur 
naar hengelsportspullen, gereedschap, boeken 
(over vissen en over Ierland) etc. 
Kortom, veel weekenden worden snuffelend 
doorgebracht. Meestal in Nederland waar we 
inmiddels de meeste rommelmarkten wel zo 
ongeveer kennen en waar we al aardig selectief 
zijn geworden. Veel markten worden 
gedomineerd door "handelaren" waardoor de 
kans op een leuk buitenkansje erg klein is 
geworden. Maar zo nu en dan heb je nog wel 
eens een gelukje. Duidelijk is in elk geval dat 
lang niet iedereen die hengelspullen aanbiedt 
ook op de hoogte is van de waarde of zelfs van 
het gebruiksdoel van die spullen. Men vraagt 
dan of veel te veel... of juist heel weinig. 
Dat laatste vind ik het leukst en soms vergeet ik 
dan af te dingen. 
Dat is iets wat naar mijn smaak bij een 
"rommelmarkt" hoort. Niet iedere handelaar is 
daar blij mee maar dan moet je niet op een 
rommelmarkt gaan staan, vind ik! Want dat is 
een deel van de gein; dit handelen en dat geldt 
ook voor veel hengelsportverzamelbeurzen. 
Daar geldt eveneens: als je iemand bewust 
beduvelt, verziek je de sfeer op de markt. Niet 
altijd is boos opzet aan de orde. 
Een hengel is soms moeilijk op beschadigingen 
te controleren. Ja, thuis als je in alle rust de boel 
kunt nazien. Dus maak bij twijfel melding van 
een mogelijk gebrek. 
Vaak kan het de moeite waard zijn toch "een 
molen met een gebrek" te kopen bijv. voor 
reserveonderdelen of omdat je het gebrek kunt 
(laten) repareren. 
Maar een boek met een aantal bladzijden eruit... 
Het is heel vervelend als je daarvoor de volle 



prijs hebt betaald. 
 
Zelf geef ik zonder problemen een garantie van 
3 maanden. Komt iemand een "gebrek" tegen 
wat niet in de prijs was verdisconteerd, krijgt hij 
of zij gewoon zijn geld terug. Een kwestie van 
vertrouwen. 
Een positieve sfeer onder de 
hengelsportverzamelaars is voor mij goud 
waard. 
Ook om die reden hoop ik van harte dat de 
ontstane tweespalt in de club snel tot het 
verleden mag behoren. 
 
Van de bespiegelingen terug naar de realiteit 
van alledag. 
Op 10 juni jl. was er in Huy (België) weer een 
verzamelaarsbeurs. Kleinschalig opgezet en in 
de media nauwelijks aangegeven (wel in 
Empel). Ik dacht dat er slechts een keer per jaar 
een beurs was in Huy (in de winter) maar er is 
vaker iets te doen. 
Een weekendje Huy (hotelletje, lekker eten etc.) 
geeft je een heerlijk vakantiegevoel. 
En beursinhoudelijk heeft Huy me nog nooit 
teleurgesteld. 
 
Ook al is de gymzaal slechts halfvol met handel, 
al is het misschien lastig te vinden, al moet je 
soms door Luik heen (ga er liever omheen), toch 
blijf ik Huy erg leuk vinden. 
Behalve dat er voornamelijk Frans wordt 
gesproken. En dat is heel slecht voor mijn 
zelfvertrouwen. Ik heb handen en voeten nodig 
om bedragen aan te geven. 
Zo zou ik voor 4 mensen iets te drinken halen. 
Het aardige meisje achter de tap vraagt of het 

"une bière blonde" moest zijn en ik antwoord 
"wie" (bedoeld was "oui"), ik sprak het kennelijk 
uit als "huit". Staan daar even later 8 pilsjes 
ingeschonken, waar ik echt geen plaats voor 
had. Ik hoop dat ik toch terug mag komen. (red. 
laat Harry voortaan in het buitenland bestellen) 
 
Een leuke vondst was een (licht beschadigde) 
molen van Italiaanse makelij, de Crebbia Super. 
Lijkt heel sterk op de Hardy Altex. Ik had zo'n 
molen nog nooit eerder gezien en kreeg hem 
voor een heel schappelijke prijs mee. Het 
voordeel van er vroeg bij zijn. 
Voorts heb ik nog een paar oude Ambassadeurs 
kunnen kopen (rode). Ze waren wel heel 
intensief gebruikt. Toch weet ik zeker dat ze 
langer mee zullen gaan, dan de huidige 
Ambassadeurs. Het is echt een genoegen die 
oudjes te demonteren. Perfecte kwaliteit. 
 
Een Italiaans boek over (inderdaad, Italiaanse) 
molens zag er erg mooi uit, maar ik aas op een 
exemplaar met de handtekening van de 
schrijver. 
Kortom er was, ondanks het kleinschalige 
karakter genoeg te zien en te kopen, zodat ik 
weer met meer spullen huiswaarts keerde dan ik 
had verkocht. Wat doe ik toch fout? 
 
Een tip. Op 24 november a.s. is er van 10.00 uur 
tot 13.00 uur een hengelsportruilbeurs in "de 
Vrolijkheid", Meppelerweg te Zwolle. Afslag 
Zwolle-Noord, dan richting Berkum en dan aan 
uw linkerhand het eerste gebouw. Veel leuke 
spullen. Organisatie Stichting Visgids.  
 

Harry Kelly 
 
 


