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Een rondje langs de velden 
 

Beleving 
Als V.H.V. vormen we een klein maar dapper 
clubje. Bijeengehouden door ons centrale 
onderwerp: oude hengelspullen in de ruimste 
zin van het woord. De samenstelling van de 
doelgroep verandert wel; we worden allemaal 
ouder. En langzaam maar zeker verdwijnt 
door deze vergrijzing een schat aan  kostbare 
informatie, vaak unieke "historische" hengel-
sportkennis. Probeer deze informatie dus 
vast te leggen op een toegankelijke wijze. 
Een goed voorbeeld is de bibliotheek van 
Sportvisserij Nederland. Daarnaast zijn er 
maatschappelijke ontwikkelingen; de vrije-
tijdsbesteding verandert, de communicatie-
mogelijkheden en -vormen veranderen in 
hoog tempo. In plaats van te gaan vissen 
jaagt de jeugd op Pokemon’s. Dit is ook van 
invloed op het (toekomstig) functioneren van 
de V.H.V. Voorbeeld: kortgeleden liep ik 
tegen een grote stapel visbladen aan. De 
Roofvis, nr. 1 t/m 34. In de eerste nummers 
komt internet en email nauwelijks voor; alles 
is fax wat de klok slaat. In de laatste 
nummers is de fax verdwenen. Dit alles 
binnen 2 decennia. Wij proberen deze 
veranderingen in de gaten te houden en er op 
in te spelen. 
Wat volgens mij wel een constante factor is 
en moet blijven dat is de "beleving", of, zo u 
wilt de emotionele component. Naast de 
materiële, technische en financiële kanten 
van onze hobby is de belevingskant van 
belang. Ik vind dat o.a. Jan Eggers dit keer 
op keer in zijn V.H.V. bijdragen op 
overtuigende wijze aantoont. Wil je "kennis", 
maar zeker ook "beleving" overbrengen op 
anderen dan moet je het benoemen, er over 
schrijven, het toegankelijk maken. Alleen er 
over praten is niet voldoende. Het "bereik" is 
te klein en de informatie vervliegt op enig 
moment. Het droog in overzichten en tabellen 
vastleggen  van informatie heeft ook slechts 
beperkt nut. Dat was een hele preek Harry, 
maar wat heeft dat te maken met het rondje 
langs de velden?  
Nog even geduld (we zijn vissers nietwaar). 
Bovenstaand verhaal is een aanloop die ik 
gebruik om aan te geven dat: 
We willen proberen om tamelijk structureel in 
de beide half jaarlijkse uitgaven (nieuwsbrief 
en clubblad) een overzicht van relevante 
hengelsport-informatiebronnen voor te 
stellen. (Beurzen, veilingen, markten, open 
dagen etc.) Maar dat we ook zo vrij zijn daar 
regelmatig (persoonlijk) commentaar aan toe 

te voegen. Het lijkt dus een beetje op de 
overzichtspagina in Classic Angling (meestal 
de op 1 na laatste bladzijde). Alleen niet zo 
actueel (C.A. verschijnt 6 x per jaar, wij 2 x) 
en niet zo gedetailleerd (plaats, tijd, tel. nrs. 
etc. want dat gaat mijn vermogen te boven). 
Dus hou zelf ook data en locaties in de gaten. 
Maar ik voeg er wel mijn "belevingssausje" 
bij; ik heb boven toegelicht waarom ik dat van 
belang vind. (Zie als voorbeeld ook in V.H.V. 
blad nr. 44 blz. 12: het molentje van Jan 
Schreiner; pure emotie). Heeft u dit soort 
ervaringen? We nemen het met plezier op; 
het redactieadres is bekend. 
 
Ik hoop te vernemen hoe de lezers deze 
formule in de loop der tijd gaan waarderen; 
een bijstelling van dit concept is natuurlijk 
altijd mogelijk. 
 

 
Leuke sfeer in Wanze (Huy) 
 
Nu ter zake 
We gaan digitaal van start. Via internet 
kunnen we genieten van: Marktplaats 
(dagelijks) en twee keer per jaar een 
"auction"-aankondiging van Freeman, Mullock 
en Hildebrandt. (Misschien goed om hier aan 
te geven dat Freeman na 25 jaar gaat 
verhuizen van de Grand Hall in Chiswick, 
West London naar de Crossfield Hall in 
Romsey, Hampshire.) De auction (2 april) bij 
Freeman liet o.a. een royaal aanbod van 
ATH-reels en accessoires zien. Keith Elliott 
gaf daar in nr. 102 C.A. commentaar op; het 
is bijna standaard in C.A. om de veilingen 
achteraf te "evalueren". Toch interessant om 
trends te ontwaren en te duiden. Ik heb aan 
deze veiling in elk geval een plezierige 
beleving overgehouden; er werd een klein 
Kelly reeltje aangeboden waar ik op bood. 
Bingo. Een grotere broer van deze reel was 
op de veiling van vorig jaar al op de kop 



 

 .

getikt. Reden voor een artikeltje elders in dit 
blad. 
Marktplaats biedt elke dag veel hengelspullen 
aan; een enkele keer met een item waar je 
warm van wordt. Een opmerking n.a.v. een 
paar ervaringen. Soms worden heel mooie 
(en dus prijzige) molens of reels aangeboden 
met een genoemd defect. Het item wordt dan 
van de hand gedaan omdat een bepaald 
onderdeel niet meer verkrijgbaar is. Dit (b)lijkt 
bewust beleid geworden te zijn; langer dan 
bv. 5 jaar worden onderdelen niet meer op 
voorraad gehouden. Als alle merken deze 
filosofie hanteren heeft het geen negatief 
gevolg voor de fabrikanten (maar wel voor de 
klanten). Heeft het zin eens na te denken 
over een servicevorm waarbij leden die een 
bepaald onderdeel zoeken (of toevallig wel 
voorradig hebben) dit op onze website 
kunnen aangeven. Van ABU en Mitchell 
onderdelen weet ik wel "adresjes", ik mis ze  
bv. van DAM. Of zeggen we: daar is 
Marktplaats voor. Laat maar horen, ik heb in 
het afgelopen jaar zeker 3x zo’n  
onderdeelsituatie meegemaakt. 
 
Beurzen en markten over de grens 
Ik loop op basis van m’n geheugen langs de 
diverse beurzen en markten. Ik start in Huy 
(Wanze). Zoals in de afgelopen 15 (of 20?) 
jaren steeds het geval is geweest: een 
plezierige en gezellige beurs met een 
interessant aanbod aan spullen en een vaste 
kern van "tafelhouders". Met het accent op 
vliegvismateriaal. Als je weet dat de 
vliegvisclub deze beurs al sinds 
mensenheugenis organiseert kun je hier 
moeilijk bezwaar tegen hebben. Een klein 
minpuntje deze keer was de misrekening ten 
aanzien van het aantal toegewezen tafels; 
dat waren er meer dan verwacht. Geen nood: 
er was nog een vrije ruimte naast de zaal. Via 
een lastig herkenbare ingang kon je deze 
schaars verlichte ruimte betreden. Afdeling 
duistere zaken; zeker Ronny had hier niet zijn 
topdag. De meeste bezoekers hebben deze 
ruimte over het hoofd gezien, waren letterlijk 
voorbijgangers. Naast dit minpuntje 
overheersten de leuke punten. Zoals  een 
fraaie "topless" Hardy Palakona splitcane 
vliegenhengel. Alleen het onderstuk was 
aanwezig. De verkoper was hier kennelijk wel 
op uitgekeken en probeerde een koper te 
vinden: iemand die zo gek was zijn probleem 
over te nemen en daar nog voor te betalen 
ook.  Maar alles heeft z’n prijs, tegen de 
waarde van ongeveer 4 kopjes koffie mocht ik 
het onderstuk meenemen. Het was trouwens 
een heel plezierige man. Enkele weken later 

had ik een fraaie complete hengel, inclusief 
een keurig gedraaid busje. Het geheim? Kijk 
op blz. 6 van VHV nr. 44 en het geheim is 
verklapt. 
Met deze "geraden" splitcanebouwer ben ik 
dit voorjaar meegereden naar de 
vliegvisbeurs in Charleroi. Ik heb nog nooit 
zo’n drukke beurs gezien. Ongelooflijk. Het 
leek wel of het bier gratis was. Ik hoorde dat 
de volgende dag (zondag) veel minder druk 
was. Joost mag weten waarom. 
Een ander buitenlands uitje was een rit(je) 
naar Newark. Dit is heel grote "Fair"in 
England. Met een Belgische 
busmaatschappij. Die biedt een interessant 
programma, speciaal gericht op grote 
"rommelmarkten". Wilt u meer weten dan 
geef ik u graag details. Om de sfeer van zo’n 
Engelse  Fair te proeven kunt u elke werkdag 
om 13u15 kijken naar "Bargain Hunt" op 
BBC1. 
In het vroege voorjaar is ook Kessel altijd in 
beeld, klein in opzet maar heel gezellig met 
kans op bijzondere (vliegvis) spullen. We 
sluiten dit stukje af met Temploux, zeer groot 
en inmiddels voor ons reden jaarlijks een 
korte vakantie in de Ardennen door te 
brengen. Ik begreep vandaag (14-08) dat het 
heel onzeker is of Temploux wel doorgaat 
i.v.m. terrorisme dreigingen. 
 
Wat bood Nederland? 
Uiteraard op 5 maart Oud Empel. Altijd goed 
voor een paar leuke vondsten en zeker goed 
voor het opfrissen van de contacten. Volgens 
mij hebben de Duitse verzamelaars inmiddels 
deze locatie ook ontdekt. Een goede 
ontwikkeling. In ditzelfde weekend (6 maart) 
was er in Zaandam de altijd interessante 
open dag van de ZHV. Dit keer op een 
andere locatie dan voorgaande jaren. Dit was 
even wennen maar door de goede 
organisatie – zoals we dat kennen van de 
ZHV- voelden we ons er snel thuis. In een 
goed afgeschermde hoek lag de wereld aan 
uitnodigend vistuig, keurig aanlokkelijk 
uitgestald en geprijsd. Van buitenaf kon je er 
naar kijken, je bedacht al welke artikelen je 
het eerst in de vingers wilde hebben. Als je 
dan bij de eerste 10 gegadigden zat en naar 
binnen mocht had je geluk; als anderen je al 
voor waren  "viste je achter het net". In  de 5 
minuten in de schatkamer moest je je keuze 
maken, daarna mocht de volgende groep zich 
uitleven. Zat je pas in de 3e of 4e groep dan 
bleef er nog heel veel te kiezen… dus 
verdrietige mensen heb ik er niet gezien. Er 
was veel belangstelling zoals altijd. Kom je 
van ver en wil je spullen inbrengen dan is 
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men heel servicegericht. Dikke pluim voor 
deze organisatie.  
HSV Haarlem en Ouddorp (Deltavissers) zijn 
me dit jaar ontgaan, ik heb er wel naar 
gezocht, maar de  website info was niet 
optimaal…. Ik had graag een deel van mijn 
zeevisspullen willen aanbieden in Ouddorp 
(in het verleden de moeite van de verre reis -
vanuit Zwolle- zeker waard. Over verre reizen 
gesproken: volgens mij is er nog wel meer te 
doen met carpooling. Wie bedenkt een 
handig systeem? Zodat er misschien iets 
georganiseerd kan worden richting 3 daagse 
Franse beurs (ik meen in de buurt van Parijs). 
Ook de Visma heb ik dit jaar bezocht. Graag 
wil ik vermelden dat de Doetinchemse 
Hengelaarsvereniging een goed 
georganiseerde stand had waar 2de hands 
spullen konden worden verhandeld. Toen ik 
er was (vrij vroeg) was de handel nog een 
beetje "dun". Kennelijk moet de loop er nog 
inkomen. De opzet is in elk geval de moeite 
waard al is 15% voor de organisatie wellicht 
een drempeltje voor veel "inbrengers".  
Ik heb -zoals elk jaar- weer lekker 
boodschappen gedaan bij een plaatselijke 
Kruidenier in Twente. (Ik hou het een beetje 
cryptisch om niet te nadrukkelijk reclame te 
maken in deze rubriek). De Geffense Plas, 
Het Apeldoornse Kanaal, Annen, Wolvega, 
Bakkeveen, Koningsdag (in Amsterdam), ’s 
Hertogenbosch: allemaal plaatsen waar 
rommelmarkten werden gehouden. Geen 
spectaculaire  vondsten: In Annen een oude 
catalogus van Albatros/ Mitchel uit 1962/63. 
Ik wist niet dat er toen al catalogi werden 
uitgegeven door Albatros (in de jaren 80 werd 
je elk jaar bedolven onder de dikke 
boekwerken van deze groothandel). 
Bakkeveen leverde recent een Mitchell 
Otomatic op. Uitvoering 1960. Helaas met 
"remknopje". Anders was ie volgens Dennis 
Roberts bijna 2x zoveel waard geweest. De 
molen was keurig onderhouden, geen doos 
(zul je altijd zien). De verkoper wist echt niet 
wat hij verkocht. 
En dan hadden we nog de Fly Fair. In Nijkerk, 
rond De Berekuil. Qua opzet is getracht de 
sfeer uit de jaren 80 en 90 weer te laten 
herleven. Naar mijn mening is dit behoorlijk 
goed  gelukt, er waren veel, voornamelijk 
tevreden, bezoekers. Ik heb in de hoek 
gestaan (waar de spullen werden ingebracht 
en verkocht) Van daaruit een paar 
opmerkingen. Het was beslist de moeite 
waard  hier rond te neuzen, zeker als je op 
zoek was naar boeken, vliegbindspullen of 
tweehandige zalmhengels. Tegen 
spectaculair lage prijzen (dit viel me ook al op 

bij de resultaten van de Mullock veiling van 
23-07). Nog bijzondere dingen? Op de Fly 
Fair veiling de complete zeeforelset van 
Harm ten Cate. Hij heeft er 100 gemaakt. En 
van Vissen Vliegen Vangen een paar door 
beide auteurs getekende exemplaren. Uniek 
voor de verzamelaar; collectors item. 
Splitcanebouwers, vliegbinders, Coch-y-
Bonddu….. kortom ze waren er weer 
allemaal. Sommige (zeer) trouwe bezoekers 
uit England  komen al vanaf de eerste Fly 
Fair (destijds in Hattem - IJsselstein).  
Wat staat ons dit komende half jaar te 
wachten? Ik beperk me tot de specifieke 
"visbeurzen". Op 2 oktober de Pike 
Experience in Almere. Altijd een behoorlijk 
royale aanvoer van spullen die met de 
snoekvisserij te maken hebben. Ik ga niet in 
op het "lekkers" wat ik er in voorgaande jaren 
heb zien liggen, ik adviseer u slechts: ga zelf 
kijken en kijk zo nodig eerst op de site van de 
SNB. 
 
Dan onze eigen TOPPER te Vught. Ik mag 
verklappen dat er weer heel bijzondere zaken 
zullen worden aangeboden (o.a. splitcane 
hengels van Frans Domhof). De Fly 
Happening te Putte (26 en 27 november?), 
een beurs te Utrecht,  Huy (ook nog 11 
nov.?). In 2017:  Wanze, Ouddorp? Empel... 
Ik kom nauwelijks meer aan vissen toe. 
 

 
Kelly reels 
 
Kelly reels 
Het was, voor zover ik heb kunnen nagaan, in 
1998 dat ik voor het eerst in ons VHV blad 
schreef over mijn belangstelling voor Kelly 
reels. Deze interesse is ergens in de jaren 90 
in Ierland ontstaan en heeft zich op typisch 
Ierse wijze verder ontwikkeld. Ik zal u bij 
gelegenheid graag het volledige verhaal 
vertellen; waarschijnlijk in een aantal delen. Ik 
wil dat eerst in alle rust in kaart brengen. Het 
artikel in dit blad concentreert zich op de 2 
recent verkregen Kelly reels. Niet mooi, wel 
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oud. Omdat ik ze via Neil Freeman heb 
verkregen begint dit verhaal bij hem. 
Neil Freeman is een bekende "auctioneer". 
Hij veilt (nee, dit is geen schrijffout) oude 
reels, antiek meubilair, kunst, golfspullen en 
ook  (twice a year) oude hengelspullen. 
Tussen de 400 en 700 "lots" per keer. 
Waaronder veel Hardy materiaal maar ook, in 
de afgelopen jaren in toenemende mate, Ari ’t 
Hart-reels en -vices etc. Maar ook wel  
complete verzamelingen, oude boeken en 
wat dies meer zij. Gelukkig zitten daar soms  
oude Ierse reels tussen; met een beetje geluk 
van het merk Kelly. Nooit van gehoord? Is 
geen schande. De laatste nieuwe Kelly reel 
werd verkocht in 1916 in Dublin. Precies 100 
jaar geleden dus. In de winkel van Martin 
Kelly. Die had in de buurt van het 
Hoofdpostkantoor een winkel in hengel-
sportartikelen en jachtbenodigdheden. 
Helaas werd deze winkel tijdens de 
"Paasopstand" door de Engelsen in puin 
geschoten. Dit was het begin van de Ierse 
Republiek maar tegelijk het einde van de 
firma Kelly. Als je dus een Kelly reel of 
flywallet tegenkomt weet je dat deze 
minimaal 100 jaar oud is. Ik heb een foto 
bijgevoegd van 2 Kelly reels (zgn. spikereels, 
ze werden aan een hengel bevestigd door de 
ijzeren pen met schroefdraad door een gat in 
het handvat te steken en dat met een 
(vleugel)moer vast te draaien. Voordeel: het 
zat goed vast. Nadeel: het zag er niet uit en 
lag rottig in de hand. Maar vissen is 
opoffering dat wist men toen al. Het formaat 
van de reels verschilt, de letters zijn gelijk. Er 
valt veel meer over Kelly reels te vertellen; 
doen we in de volgende nummers. 
 

 
Splitcanehengel gebouwd door F. Domhof 
 
Frans Domhof 
Over deze Groningse hengelsportwinkelier is 
al het een en ander geschreven maar nog 
lang niet alles  over hem is bekend. Als je op 
internet zoekt zie je dat o.a. over hem wordt 
geschreven (recent) door Peter Dohmen 
(Zeehengelsport) en dat een deel van de 

informatie overeen komt met een verhaal dat 
Iwan Garay in 2010 over deze getalenteerde 
hengelsporter schreef. Zelf heb ik in oude 
Ierse visbladen artikelen van Frans gelezen; 
ook schreef hij in "de Hengelsport"en "Voor 
en door de Visser" vaak beschouwende 
stukken. Hij maakte, als een van de eersten 
in Nederland, zelf splitcane hengels. Dit had 
hij in Engeland geleerd. Door omstandig-
heden mag ik voor iemand een 3- tal Domhof 
hengels verkopen. Ze liggen in Vught bij mij 
op tafel. Met opzet in de originele staat 
gelaten. Dus liefhebbers: komt dat zien. De 
hengels zijn eigendom geweest van een 
visvriend van Frans Domhof en ze komen uit 
Groningen. 
 

 
Te Koop ! 
 
Bij gelegenheid zullen we een meer compleet 
verhaal over Frans Domhof in ons VHV blad 
plaatsen. 
 
Oude visboeken 
Het viel mij op dat in het overzicht van te 
veilen boeken bij Mullock’s de laatste keer de 
eerste drukken gemiddeld bijna een halve 
eeuw ouder waren dan onze Nederlandse 
hengelboeken. Ook de vliegvisserij is er 
aanzienlijk uitgebreider beschreven maar dat 
verklaart vast niet het "leeftijdsverschil". Wie 
kan hier eens een verklarende beschouwing 
aan wijden? 
 
Schaarse molens 
Ik heb met enige spanning gekeken naar de 
veilingresultaten bij Mullock’s, met name bij 
lot 159 en lot 427.  
 
Om met deze laatste te beginnen. Dit was 
een allegaartje en op grond van het overzicht 
van de veilingfoto’s sloeg ik het een paar keer 
over. Totdat ik in de begeleidende tektst zag 
dat de Fly Wallet er een was van... 
inderdaad: Kelly. Toen heb ik een serieus 
bod gedaan en een ander bood 5 pond 
hoger. Vast een Kelly-fan. Ik zal op een Kelly 
wallet nog een keer uitgebreid terugkomen. 
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Mulloch – Lot 159 
 

Bij Lot 159 waren niet alle reels direct 
herkenbaar (tenminste voor mij). Ik zocht dus 
op  in het onvolprezen werk van Ben Wright 
wat de Victory voorstelde... De molen is -lang 
geleden- 1 jaar in productie geweest. Nou, 
dan weet u het wel. Kennelijk wist een andere 
"veilingwatcher" dit ook want die bood iets 
hoger dan ik. De geschatte waarde door 
Mullock was tussen de 80 en 120 pond. 
Kortom: het kan de moeite lonen een "Lot" 
nauwkeurig te bezien; wat wordt er precies 
aangeboden? 
 

Harry Kelly

 
 

 
Noté pékeu (Picardisch) = Notre pêcheur = Onze visser 

 
 

 
 


