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Een rondje langs de velden... 
 
Onder dit gebruikelijke kopje mijn bijdrage aan 
de 2019 editie van ons VHV blad. 
 
Ik probeer u eerst een overzicht voor te 
schotelen van zaken en gebeurtenissen die op 
een of andere wijze met onze (mijn) 
verzamelhobby in verband staan. Er zitten een 
aantal persoonlijke elementen tussen. 
Verderop komen ook meer algemene zaken 
aan bod. 
 
Mijn persoonlijke ervaringen zijn in het 
afgelopen jaar behoorlijk beïnvloed door de 
verhuizing van Zwolle naar Borculo in 
augustus 2018. Borculo is een vriendelijk 
stadje in de Achterhoek, met minder 
vismogelijkheden dan Zwolle maar gezegend 
met een heel aardige bevolking en een 
geweldig mooie natuurlijke omgeving. De 
aanleiding voor deze verplaatsing was de 
behoefte om wegens leeftijd gerelateerde 
(mobiele) beperkingen gelijkvloers te gaan 
wonen. Dat in Borculo ook een van m’n 
kinderen woont, was mooi meegenomen. We 
zien met heel veel plezier terug op bijna 4 
decennia Zwolse gastvrijheid. 
 
Het in die jaren opgebouwde sociale netwerk 
kwam plotseling een behoorlijk stuk verder 
weg te liggen; best ingrijpend. Mijn 
verzameling visspullen is in het kader van de 
verhuizing fors uitgedund (ROVA, kringloop, 
verenigingen), maar het overgrote deel is 
gelukkig wel meegegaan en staat nu nog in 
tientallen verhuisdozen te wachten op nadere 
aandacht. De woonfunctie heeft prioriteit 
gekregen, we zijn nu een jaar verder en het 
meeste staat op z’n plaats. De 
hengelsportspullen zitten goeddeels in grote 
verhuisdozen waarvan de meeste het opschrift 
dragen: ”visspullen, kamer Harry”. In de loop 
van het inpakproces werd dit afgekort tot 
”kamer Har” en uiteindelijk tot “KH”. Wat er in 
de dozen zit en of de goede kant wel de 
bovenkant was…Daar ben ik recent pijnlijk 
achter gekomen. Toen een grote, met 
tientallen plastic boterbakjes gevulde 
(gedemonteerde) molens waar iets aan moest 
gebeuren, verkeerd werd open gemaakt (met 
de bovenkant onder). Tientallen bakjes 
“stroomden” leeg tot een grote berg 
molenonderdelen. (Mijn ene zoon zegt dat het 
kwam door de zwaartekracht, de andere houdt 
het op pure onnozelheid). Feit is dat ik niet 
meer bang ben me tijdens komende winters te 
vervelen maar of ik alle molens nog in hun 
oorspronkelijke vorm weer aan het draaien 
krijg? Ik kan nog wel meer tegenvallers c.q. 

ongelukjes noemen maar dat is niet de 
bedoeling van deze bijdrage. Wel mag u weten 
dat ik meer spullen heb dan ik wist (50 jaar 
redelijk intensief en impulsief verzamelen laat 
toch z’n sporen na). Ik heb nu een soort 
kofferbakmarkt in eigen huis. (de ultieme 
droom toch van elke verzamelaar?) En nog 
lang niet alles is uitgepakt, laat staan 
uitgeprobeerd of gelezen. Ik ben van plan heel 
oud te worden (op verzoek van de familie). 
 
Hoewel het verzamelaarsbloed kruipt waar het 
niet gaan kan heb ik me toch ernstig 
voorgenomen een gerichte opruim/afstootactie 
te beginnen. Het project is NU gestart! Zoekt u 
nog iets voor uw verzameling (in beginsel 
spullen van vorige eeuw en ouder), laat het me 
weten; wellicht hebben we een deal. Aan het 
eind van deze bijdrage ziet u hoe ik te bereiken 
ben.  
 
Ontwikkelingen binnen het “vakgebied”. 
 
Hoewel ik m’n best doe om diverse 
“verzamelervaringen” overzichtelijk op een rij 
te zetten, vrees ik dat dit niet helemaal lukt; 
mijn excuses daarvoor. 
 
Ik begin in het buitenland. En wel in Engeland 
met de veilingen van Freeman en Mullock (zie 
internet.) Ik heb ze al vaker genoemd en het 
blijft de moeite waard ze te volgen. (minimaal 1 
maal per half jaar hebben ze een “fishing 
auction“). Dit geldt ook voor Hildebrandt in 
Duitsland. Het immer boeiende blad Classic 
Angling geeft elke 2 maanden een overzicht 
van de belangrijkste beurzen voor onze 
doelgroep (naast vaak zeer lezenswaardige 
artikelen over zaken welke met oude visserij te 
maken hebben). En in het juli/augustus-
nummer op pagina 2 uitbundig de 
aankondiging van onze beurs in Vught op 26 
oktober. 
 
Nog even terug naar Mullock. In hun laatste 
“auction” werd aangeboden een ABU Cardinal 
55, (creme/groene uitvoering). Nu heb ik er 
daar nog niet zoveel van dus toch maar op 
reageren. Zelfs iets boven de richtprijs, je weet 
maar nooit. Ik had een paar ABU kenners uit 
mijn kennissenkring om commentaar 
gevraagd. De reacties varieerden van: ”dit is 
fake, dit bestaat niet, tot: ”je ziet ze weinig 
maar ze zijn er wel”. Kort en goed: het lot was 
mij gunstig gezind, de Cardinal was voor mij. 
Het overmaken van de ponden was een beetje 
ingewikkeld. Een vaste koers zou toch wel 
gemakkelijk zijn (hoe zal dit na de Brexit 
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gaan?). Maar ik kreeg op enig moment een 
keurig pakje binnen en daarin zat een 66. Het 
medaillon liet, als je heel vluchtig keek, ruimte 
voor een 55 interpretatie. Maar in dat geval 
zouden m.i. bij Mullock alle belletjes moeten 
zijn gaan rinkelen. Ik heb er nog over gemaild; 
we hebben absoluut nog een plezierig contact. 
Maar het was wel een teleurstellende ervaring. 
(Shit happens). 
 
De Engelse “fairs”. 
 
Sinds tientallen jaren bezoek ik met enige 
regelmaat grote Engelse vlooienmarkten; soms 
met vrienden, soms met m’n vrouw. Via een 
Belgische busonderneming gaat dit behoorlijk 
soepel. Al zijn het wel uitputtende excursies. 
Maar best de moeite waard over de jaren heen 
bezien. Toch kunnen we niet aan de indruk 
ontkomen dat het meest interessante op 
hengelsportgebied in die periode is 
teruggezakt: aanbod minder, prijzen omhoog. 
De reden zal meervoudig zijn, de markten 
veranderen ook nog wel eens van karakter (net 
als bv. Eelde, daar had je vroeger drie 
bomvolle hallen met spullen en tegenwoordig 
met moeite wordt één hal gevuld. Al heb ik er 
een paar jaar geleden wel een geweldige 
klapper gemaakt, nietwaar Iwan?). Maar goed, 
internet heeft nog veel mogelijkheden en 
sommige nieuwe buitenmarkten (die ik pas na 
m’n verhuizing voor het eerst bezocht) blijken 
onterecht in het verleden overgeslagen te zijn. 
Kortom: blijf zoeken en informeren, ik ben ooit 
een Massart door toeval tegen het lijf gelopen, 
niet door een geplande zoekactie. 
 
Interessante ontwikkelingen. 
 
Die zijn er gelukkig ook, al moet je er wel voor 
openstaan. Laat ik beginnen met het fenomeen 
kringloopwinkels. Vroeger kwam ik er zelden. 
Sinds mijn verhuizing (en de daarmee 
samenhangende herinrichting van het 
woongedeelte), zijn we vaker dan ooit in een 
kringloopwinkel geweest. En ook vaker dan 
ooit geslaagd bij de aanschaf van een tafel, 
ladenblok, fauteuil, etc. Voor een prikkie. 
Absoluut een aanrader deze alternatieve 
winkels. Weliswaar in beperkte mate visspullen 
maar toch zelfs dat soms wel. Inclusief ook 
sommige rommelmarkten (in de afgelopen 2 
maanden: een fraai jaren 60 ABU klapnetje, 
een DAM telescopische pikhaak, een 4-delige 
Scierra # 7 vliegenhengel recente uitvoering), 
een Cardinal 33. Niets kostte meer dan 5 euro. 
Ik kan dit soort koopjes niet laten liggen!). 
Maar je moet er de tijd voor hebben/nemen, 
gesprekken durven aanknopen etc. Ik vind het 
een van de leuke kanten van het 

verzamelaars-”vak”. Er zijn nog steeds mensen 
die met visspullen op een verkoopgelegenheid 
verschijnen waarvan ze de functie en de 
waarde niet kennen. Ze hebben slechts één 
opdracht: kom terug zonder die spullen en wat 
het heeft opgebracht is mooi meegenomen. 
We leven momenteel in een tijd dat de 
“geboortegolf” ophoudt een golf te zijn en heel 
veel visspullen moeten worden opgeruimd. 
Omdat de eigenaar naar de eeuwige 
viswateren is vertrokken. Let maar eens op… 
 
Specifieke hengelsport beurzen zijn uiteraard 
het meest interessant, waarbij Vught het 
accent heeft gelegd op “vintage” spullen. Ik 
denk dat daar blijvend een groep mensen voor 
geïnteresseerd blijft, ondanks alle technische 
ontwikkelingen die soms ook best leuk zijn. 
Zolang er maar vis te vangen blijft (hierover 
hoor ik toch wel verontrustende berichten) 
zullen ook de bijbehorende vangstmaterialen 
en technieken belangstelling blijven houden. 
Inclusief het verzamelen daarvan. 
Volledigheidshalve wil ik hier Wanze nog even 
genoemd hebben maar ook Bakkeveen en 
Horst bezorgden me een aangename dag.  
Ik heb het woord leeftijd gerelateerde 
beperkingen al laten vallen; dat zal steeds 
nadrukkelijker voelbaar worden. 
 
Gelukkig kan er digitaal erg veel worden 
afgestruind en, eerlijk is eerlijk, de eigen 
‘kofferbakmarkt” kan best een beetje (boel) 
ordening gebruiken. Een heerlijke “uitdaging”. 
Het accent dient van “verzamelen” naar 
“afstoten” verschoven te worden, 
psychologisch een behoorlijk ingrijpende 
verandering in bezig zijn. Mijn omgeving wil me 
graag ondersteunen in dit proces, zelfs 
ongevraagd. 
 
Ik merk dat mijn betrokkenheid vooral ligt bij 
het hengelsportgebeuren zoals dat in de vorige 
eeuwen werd beleefd en uitgeoefend. 
Vakmanschap, service, duurzaamheid en 
trouwe klanten belonen met waardevolle tips… 
In plaats van een mondiale markt waar 
onnavolgbaar de huidige economische realiteit 
de inkleuring krijgt van personen en instanties 
die puur met een economische meetlat 
werken. Kort gezegd: er is een stuk romantiek 
aan het verdwijnen. Ik hoop dat ik niet de enige 
ben die er een beetje droef van wordt! 
 
Tot slot: 
 
Ik kwam bij mijn opruimwerkzaamheden 
doosjes tegen met molenonderdelen van het 
merk TEGUS.(Hilversum) weet iemand hier 
meer over? 
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Beurzen:  
 
Snoekexperience op 6 oktober in Uitgeest (dus 
niet Almere).  
 
De FlyFair 2020 in Putten (De Berenkuil) op 9 
en 10 mei 2020 met een flinke 2e hands 
afdeling. 
 

En vergeet niet Wanze en de Amsterdamse 
Hengelaarsvereniging komend voorjaar. Ik heb 
de exacte gegevens nog niet, kijk zelf even op 
internet. 
 
Mijn gegevens: h.n.kelly@hetnet.nl  en mijn 
tel.nr.: +31 (0)545224407;  Pagendijk 27, 7271 
DG Borculo. The Netherlands. 
Het ga u wel en graag tot ziens in Vught.       

Harry Kelly 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
 


