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Molenjacht 
 

Als ik niet op Marktplaats zit te googleloeren of 
op m’n kleinkinderen pas, dan ben ik (soms) te 
vinden op rommelmarkten en beurzen. In 
binnen en buitenland. Een korte opsomming 
van het afgelopen jaar. 
 
Huy (België) - eigenlijk is het Wanze. 
Zoals altijd een leuke beurs, begin februari. Als 
je vroeg bent dan zie je in het donker allerlei 
auto’s rijden, stoppen,  opgloeiende sigaretten 
in het duister. Hier gaat iets gebeuren. Is de 
zaal al open? Vanuit het niets gaat de deur 
open en binnen een ommezien is het een 
drukte van belang. 
Zo dicht mogelijk parkeren bij de ingang is heel 
handig, maar slechts vaag  is aangegeven 
welke plek is gereserveerd voor de 
gendarmerie. Doen ze niet moeilijk over. 
Ondanks het Frans als voertaal blijft deze 
beurs voor mij een topper; niet in het minst 
vanwege de gemoedelijke sfeer maar zeker 
ook vanwege het interessante assortiment en 
de vaak redelijke prijzen. Dit jaar viel het 
gelukkig niet samen met… 
 

 
DAM220 uit 1952 "Baby-Spinn" of "Baby 
Stationärrolle" 

 
Ouddorp (Zeeland, organisatie Deltavissers, 
voor verzamelende zeevissers een must). 
Hier zijn altijd interessante tweedehands 
zeevisspullen te vinden; hengels zowel als 
molens, complete overlevingspakken, 
werpkanonnen van (ex)-kampioenen, ankers, 
pilkers per kilo etc. etc. Heel attente 
organisatie. Minpunt: het kleine dorpje weet je 
door een eenrichtingsverkeersplan het hele 
dorp door te sturen. Wees vroeg, dan is er 
vaak nog wel een parkeerplek vlak bij het 
Dorpshuis. Ben er nog nooit teleurgesteld 
vertrokken. 
 

Sart-lez-Spa (inderdaad, België) 
was vooral voor de vliegvisser interessant. 
Klein, gezellig,  een hoog ons-kent-ons gehalte 
(in het Frans dan).enkele bekenden van 
andere beurzen. Geen spectaculaire zaken 
gedaan, daarom snel, dwars door België 
naar…  
 

 
De Zwitserse Metron 

 
Kessel waar de plaatselijke vliegbindclub haar 
opendag hield. 
Na enig gezoek bleek er achter een rij huizen 
(inderdaad 400 m na de kerk, richting Lier) een 
vijvercomplex te liggen dat de stoutste 
verwachtingen overtrof. Prachtig clubhonk, 
mooie forellenvijver, perfecte parkeer-
voorzieningen… en een interessant 
assortiment van hengels, reels, 
vliegbindspullen, frituur, bier in een zeer 
gezellige ambiance. Complimenten. 
Leuke koopjes, o.a. restanten van een 
zelfbouwer (z’n zelfbouwmateriaal) die 
interessant waren geprijsd. Het betrof hier 
fraaie busjes voor splitcane hengels, 
wikkelgaren, oogjes etc. Zoekt iemand nog 
nieuwe zilveren busjes in de kleinere maten: 
bel me of mail me (h.n.kelly@hetnet.nl). Ik kan 
deze open dag aanbevelen en niet alleen 
vanwege de lekkere broodjes. 
 
Vlakbij ligt als  deelgemeente van Antwerpen 
het plaatsje  
Schoten, waar de Vlaamse Vliegvissers al een 
aantal keren een beurs organiseerden. (Nog) 
niet groot, wel veel potentie als je kijkt naar het 
prachtige assortiment en de koopjes  die er  
werden aangeboden. Ook als je eens een keer 
een duurdere merk-reel of hengel wilt 
aanschaffen, dan loont het de moeite eerst 
deze beurs te bezoeken. 
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Utrecht, bij mooi weer, in de zomer, 
organiseert op de veemarktterreinen een 
Luikse Markt. 
1200 kramen (ik telde er slechts 1147) met van 
alles en nog wat, en als je geluk hebt, dus ook 
visspullen. De laatste keer was het  goed raak, 
al moest iemand  anders me attenderen op 3 
grote bananendozen vol spullen die bij een 
viszaak annex groothandel (TEGUS , iemand 
ooit van gehoord?) vandaan kwamen. Ik mocht 
van de kraamvrouw een selectie maken; over 
de prijs zouden we het dan later wel eens 
worden. Dit vond ik een plezierig aanbod, want 
er zaten heel veel spoeltjes en slingers in de 
dozen en daar heb ik er al zoveel van. Naast 
veel onderdelen van het merk CARGEM (u 
weet me te mailen als u iets zoekt) zaten er 
b.v. ook een ABU 507 spoel en kap in en daar 
zocht ik al heel lang naar. Met 1 volle doos  
(i.p.v. 3) voor bijna de prijs van 3 (het vrouwtje 
stond niet voor niets vaker op een markt) ging 
ik huiswaarts. Ik heb inmiddels een heel 
positief beeld gekregen van het  merk 
CARGEM; in welke periode is dit in Nederland 
op de markt geweest? Wie verzamelt dit merk? 
 

 
Een doos vol Cargem-onderdelen 

 
Amsterdam (vrijmarkt op Koninginnedag) 
Dit is een must voor mij. Bijna elk jaar kun je 
daar wel verzamelwaardige attributen op 
hengelgebied vinden. Je moet er een eindje 
voor lopen, maar dat is geen straf, het sfeertje 
op zo’n dag, zeker als het mooi weer is, valt 
niet te beschrijven. Doe ik dus ook niet. 
Vorig jaar “scoorde” ik een heel mooie 
Ambassadeur 6000, ouder model, met 4 
schroefjes. Dat compenseerde royaal het 
pechgevoel dat ik kreeg bij het zien van 2 ABU 
44 spoeltjes.  Ik vroeg of er ook een molentje 
bij was.  10 minuten geleden verkocht.. Welke 
prijs? 2.50 euro.. 
Sommige dingen kun je beter niet weten, moet 
je dus ook niet naar vragen.. 
Dit jaar had ik binnen 2 minuten na de start op 
de Apollolaan al een mooi lichtblauw molentje  

zien hangen, compleet met hengel. Bleek een 
Mitchell 441 A te zijn, liep niet lekker (het vet 
was hard geworden)  was niet van nieuw te 
onderscheiden. Dank zij de niet soepele loop 
werd het wel een soepele koop, de bazin had 
er emotioneel al jaren geleden afstand van 
gedaan; het ding had al te lang ongebruikt in 
de schuur gehangen. 
Vroeger kwam ik ook nog wel eens in de 
Jordaan, daar waren soms op hengelgebied 
heel fraaie koopjes te vinden; de laatste jaren 
is het me te druk geworden. 
Maar het blijft een topper deze vrijmarkt, ook 
voor de verzamelaar. 
Dit geldt ook voor de… 
 

 
De zeer origineel ogende Olympic N°82 van 
Ueno Seiko uit Japan 

 
IJmarkt (oude ADSM werfterrein) ook in 
Amsterdam. 
Dit is ’s zomers buiten en daarbuiten binnen 
(als je begrijpt wat ik bedoel). Nostalgisch 
verval, maar zeer sfeervol met soms leuke 
vondsten. Heb er ooit een koopman ontmoet 
die de vismolentjes op gewicht een prijs 
toekende. Hij had er echt de *** verstand niet 
van en hij moest toch ergens een prijs op 
baseren. Leuke markt. Nietwaar, Carl ? Hier 
staan vrij veel “particulieren” met zolder 
opruimingen als gevolg van ouderdom of 
ziekte van buurman Nelis en ze proberen dan 
diens spullen te slijten.  Soms doe je  een oude 
viskoffer open en  ziet de kleine schatkamer, 
het half opgeslepen zakmesje, de volkomen 
hard geworden Floppy, het oude spoeltje 
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Tortue nylon etc. met een oud tubetje deeg. Zo 
hard als stopverf, dat wel, maar dat werkt 
prijsverlagend. Dit rommelen heeft echt 
meerwaarde boven het internetstruinen. 
 
Van de IJmarkt naar de Zaanstreek is niet 
zo’n grote afstand. 
Elk jaar houdt de Hengelsportvereniging 
Zaanstreek haar open dag; meestal in februari, 
in een sporthal, maar dit jaar in juni en op haar 
eigen clubhuisterrein. Hoewel het 
bezoekersaantal wat tegenviel (ook een aantal 
winkeliers liet afweten)  was het een dag waar 
je als verzamelaar van droomt. Moet ik even 
uitleggen.  
 
De tweedehands beurs  als onderdeel van 
deze open dag is een begrip. Men heeft een 
weldoordacht systeem dat inhoudt dat  kleine 
groepjes binnen worden gelaten en “hun slag 
mogen slaan”; zijn ze klaar dan mag het 
volgende groepje. Het voordeel is dat je in alle 
rust je keuzes kunt maken en dat de  boel 
overzichtelijk en beheersbaar blijft. Het nadeel 
is (wanneer je nog niet aan de beurt bent) dat 
je andere “verzamelaars”de spullen ziet 
uitzoeken waar je zelf ook veel belangstelling 
voor had.  En ook hier is de prijs / 
kwaliteitsverhouding in het algemeen zeer 
interessant; b.v.  een oude Jan de Vries 
karperhengel kom je hier nog voor een 
redelijke prijs tegen. 
 
De organisatie van de open dag had besloten 
het tweedehands gebeuren in een grote 
legertent te positioneren. Alleen de 
bewegwijzering kon beter… ik stond dus op 
een gegeven moment achteraan in de rij terwijl 
we toch zeer op tijd uit Zwolle vertrokken 
waren. Al balend  liep ik langs de andere 
kraampjes met diverse spullen. Van gerookte 
paling tot zelfbeschilderde hengelkokers werd 
er aangeboden. 
 
Een kraampje was wel interessant, op een 
groot bord waren een stuk op 60 molentjes 
bevestigd en op het eerste gezicht was dat rijp 
en groen door elkaar. Ook de andere spullen 
waren van uiteenlopende kwaliteit. Om het kort 
te maken; een aantal gekochte spulletjes bleek 
achteraf van hoge kwaliteit (en zeldzaam) en 
de prijs was absoluut klantvriendelijk te 
noemen. Op de  foto’s ziet u er een paar van. 
Ik had veel meer bij deze –aardige opruimende 
verzamelaar moeten kopen. Wat soms heel 
simpel oogde bleek achteraf toch vrij exclusief 
te zijn. Hier had iemand kennelijk met 
deskundigheid verzameld en die vroeg er  nu 
absoluut geen topprijzen voor. 

Achteraf bleek er in de grote tent ook nog wel 
wat interessants overgebleven te zijn (een 
mooie Fair Play voor 20 euro) zodat ik al met 
al heel gelukkig was met deze “buiten”gewone 
open dag.. 
Complimenten trouwens voor de opzet en de 
organisatie van deze open dag. Klasse. 
 
Ik wil het rijtje gaan stoppen. 
Wolvega, Makkinga, Den Bosch, Geffense 
Plas en nog veel meer plaatsen waar rommel 
en/of vlooienmarkten worden gehouden 
leveren soms leuke vondsten op. Je moet er 
wel veel tijd in stoppen en niet altijd loont een 
bezoek de moeite. 
 
Vooruit, nog eentje dan 
Swinderby. Een van de grotere antiekfairs 
(zeg maar rommelmarkt) in Engeland. Je kunt 
er heen (net als naar Ardingly of Newark etc.) 
met busmaatschappijen vanuit Nederland of 
België  en dat is niet goedkoop, maar wel 
redelijk ontspannen. Je hoeft zelf niet te rijden, 
kunt in de bus proberen te slapen. Meestal is 
het de moeite waard, het aanbod is er 
gigantisch groot, de prijzen meestal stevig, 
maar er zijn uitzonderingen en leuke koopjes 
zijn op zo’n grote markt zeker mogelijk  
De afgelopen keer was Swinderby een 
tegenvaller vanwege een overvloedige 
regenval (ik druk me zeer droog uit). We 
voelden ons als een vis in het water… Hoeveel 
elektronica, oude boeken, gefineerde 
nachtkastjes hier in korte tijd van  waardevol 
naar waardeloos  muteerden… het deed ons 
pijn dit te zien. Maar huilen deed niemand, 
streng verboden omdat de waterstand al zo 
hoog was. 
 
Helemaal tot slot. 
Iets wat tegenwoordig ook via internet redelijk 
actief kan worden meebeleefd  zijn de 
veilingen van in (oude) visspullen 
gespecialiseerde veilinghuizen. 
Ik noem er 3 die met regelmaat interessante 
spullen aanbieden: 
Mullock & Madeley auctions in England; 
Hildebrandt  Auktionen in Duitsland; 
En Neil Freeman auctions in England. 
Bij gelegenheid wil ik -voorzover dit nog niet 
bekend is- nadere gegevens en ervaringen 
met deze “huizen” graag  beschrijven. 
 
P.S. Weet iemand nog een KELLY reel te 
koop? 
Tot verdere toelichting en discussie graag 
bereid. 
 
Harry Kelly 
Tel. 0384538994 


