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Een rondje langs de velden 
 
Mijn bijdrage omvat o.a. een aantal bezoeken 
aan beurzen en markten in de 
coronaloze periode aan het begin van dit jaar; 
vanaf begin maart is Corona bepalend geweest 
voor mijn verzamel gedrag. Het gebruikelijke 
overzicht van de beurzen, fairs, auctions, etc. 
moet ik u dus  helaas schuldig blijven. 
Toch begin ik met Empel waar op 7 maart j.l. in 
de Lachende Vis de welbekende sfeervolle 
“kleine VHV beurs” plaatsvond. Dank zij 
inventief schuif- en ruilwerk werd het toch nog 
een geslaagde beurs, ondanks de dreigende 
Coronamaatregelen die voor nogal wat 
afmeldingen zorgden. Herman en Babs 
Verswijveren realiseerden het onmogelijke; 
deze beurs ging door. Het bleek voorlopig de 
laatste reguliere beurs te zijn. 
 
Wanze en Zaanstad 
 
Chronologisch bezien waren eerder Wanze en 
Zaanstad gewoon doorgegaan; het Coronavirus 
was toen nog onbekend. Dit waren heel 
geslaagde beurzen met elk hun eigen charme. 
Goed georganiseerd en met veel “lekkers” voor 
de hongerige verzamelaar. In Zaanstad was 
niet alleen de 2e hands hoek overvloedig gevuld 
met fraaie spullen; ook stond er een grote 
kraam met visspullen van Henk Peeters waar hij 
tegen weinig euro’s wel afstand van wilde doen. 
Honderden boeken van mondiale 
beroemdheden, vaak van hun handtekening 
voorzien lagen tegen een minimaal bedrag voor 
het uitzoeken. Echt jammer dat ik dit pas na 1 
½ uur in de smiezen kreeg.  
Zoals het ook jammer was dat ons correct 
besproken B&B in Huy (voorafgaand aan de 
beurs in Wanze die om 05.30 uur openende) 
gesloten bleek. Tot na lang wachten en Huy 
onveilig maken eindelijk een buurvrouw om 
22.30 uur de sleutel bracht. Een VHV 
verzamelaar beleeft altijd wel iets… 
 
DAM Multi-Rolle 
 
Bijvoorbeeld doordat een beginnend 
verzamelaar uit Twente een koperen DAM 
Multi-Rolle op de kop tikte (King Nr. 4090), 
speciaal om mij te plezieren. Inclusief 
aankoopkosten en inclusief een goede fooi 
maakte ik hem met 20 euro heel tevreden. Zelf 
bezat ik  al een flink aantal  reels van 
vergelijkbare grootte. In elk geval die op de 
aangekochte Multi-Rolle leken… Het kostte mij 
veel moeite het geboortejaar van deze “Multi-
Rolle” te traceren. Tijdrovend zoekwerk bracht- 
mede dank zij Wolfgang Kalweit, een fanatieke 

DAM verzamelaar-de volgende feiten aan het 
licht: 
Een DAM Multi-Rolle, mit Schnurfuhrung und 
Ziegenbock vignet (Ein DAM 
Erzeugnis)  “King  4090”  Met een waarde van 
plm. 200 Euro. En met het doosje erbij het 
dubbele. Verrassend leuk.  
Tijdens mijn zoektocht kwam ik op Internet 
terecht bij: Alter-Angelgerat.de Für 
Sammler…und Liebhaber. Veel leesplezier 
toegewenst. 
Ik ben geen specifieke DAM verzamelaar dus 
ben ik aan deze Rolle ook niet bijzonder 
gehecht. Het lijkt me een prima snoekreeltje, 
o.a. mede vanwege de agaat lijngeleider en de 
gave conditie. 
 
Ook over ABU valt wel iets te melden 
 
Omdat ik door Corona vooral in huiselijke kring 
(letterlijk) bezig ben geweest met het 
overzichtelijker ordenen van mijn verzameling 
(de tweedeling hengels en molens was toch iets 
te grof), kwam ik van alles tegen.  
Niet alleen een Penn molen met zand (zo leek 
het aanvankelijk; het bleek  ‘’verzeept” en 
daarna “verzand” smeervet te zijn dat in een 
halve eeuw behoorlijk van hoedanigheid  en 
uiterlijk veranderde). 
Zo had ik tijd om de boeiende reviews van Alan 
Hawk nog eens door te lezen (wie ze niet kent, 
gewoon even googelen; het is mij ook gelukt). 
Deze Amerikaan heeft een stuk of 30 vismolens 
van bekende merken uit de afgelopen decennia 
pittig aan de tand gevoeld. Dit leverde veel 
boeiende verhalen op gelardeerd met duidelijke 
foto’s. 
Zeker even boeiend en leerzaam was het 
doorneuzen van onze VHV najaars-
nummers  over de loop der jaren (is niet meer… 
snik;  gelukkig wel de website zoals u ziet ). Ik 
zou die najaarsnummers zeker bewaren, ze zijn 
verzamelwaardig! Kijk bijvoorbeeld eens in 
nummer 43 van  najaar 2015. Daarin staat een 
heerlijk verhaal van Ignace Van de Wiel over de 
ABU Cardinal 55. Dit is het kleinere broertje van 
de ABU Cardinal 57 die door Alan Hawk 
uitgebreid is ontleed en beschreven in z’n 
review. Heel interessant om deze 2 verhalen 
naast elkaar te leggen (en de conclusies te 
vergelijken !!). Om het beeld van deze ABU 55 
en 57 te completeren kun je ook nog kijken in: 
A Century of Carp Fishing (vanaf blz. 154) .In 
Ben Wright’s “Wright's Spinning Reel Reference 
& Value Guide” lees je hoe vaak in 3 jaar tijd 
deze molens wijzigingen/verbeteringen hebben 
ondergaan.  Zo heeft één molen vele gezichten. 
En er zijn mensen die pas tevreden zijn 
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wanneer ze alle uitvoeringen in de vitrinekast 
hebben staan. Deze ABU’s zijn al lang uit 
productie, de kans er nog een te vinden is niet 
heel groot. 
Maar we zijn nog niet klaar met ABU. 
Via een recente veiling op een boeiend eiland 
kwam ik in het bezit van 2 ABU molens. Te 
weten: 

1. De ABU Cardinal 4 (in het voetje: 
Product of Sweden, serienr. 810801) 

2. De Zebco Cardinal 4 (in voetje: Product 
of Sweden, geen serienr.) 

Ik kijk meestal voor meer informatie in Ben 
Wright’s Spinning Reel (2011) of dat met de 
betreffende beschrijving overeenkomt ; welke 
uitvoeringsversie het is, de geschatte waarde 
etc. Soms levert dat verrassingen op, b.v. dat 
het verworven model niet in deze uitvoering  in 
het boek staat. De oorzaak kan divers zijn; 
iemand is er mee aan het sleutelen geweest 
(spoeltje, slinger of beugel vervangen….), er is 
een beschrijvingsfout in het boek gemaakt of er 
is een afwijkend model door de fabrikant 
uitgebracht… of alles tegelijk.  
 
Het onderzoek 
 
Ik begin met 1. 
Ben beschrijft (op blz. 27) diverse ABU 
Cardinals 4 molens. De second version komt 
het dichtste in de buurt van mijn exemplaar. Het 
enige verschil zit in het voetje; deze molen is 
volgens Ben alleen in 1978 gefabriceerd en op 
grond van het serienr. zou je dat  bij mijn 
exemplaar niet verwachten. ( Exact eenzelfde 
model wordt ook aangeboden bij CVFishing op 
Marktplaats). Wie weet een verklaring voor 
deze tegenstrijdigheid? 
2.De Zebco Cardinal 4. 
Hiervoor gaan we naar pag. 444 van Bens boek. 
De molen wordt in 8 versies genoemd, elke keer 
met een kleine uitvoeringswijziging. In het 
voetje van mijn exemplaar staat geen serienr.. 
Op blz. 441 staan de verschillen beschreven; op 
basis van de beschrijvingen vallen in elk geval 
af: Super rare first version; second 
version;  third en fourth version. De 
beschrijvingen voor de 5e en 6e versie komen 
het dichtst in de buurt van mijn exemplaar. Maar 
er blijven kleine verschillen (er wordt 2x een 6e 
versie beschreven). De beschreven 5e versie 
heeft de grootste overeenkomst met mijn 
exemplaar. Die gaan we dus nader vergelijken. 
Deze  5e versie (1974-1977) wordt beschreven 
met een donkergroen small metalen plaatje op 
de zijkant met de tekst: Zebco Cardinal 4. Mijn 
exemplaar heeft een zilverkleurig small plaatje 
op de zijkant gelijmd met deze tekst. Dit lijkt het 
enige verschil te zijn. De verschillen met de 
andere versies zijn groter, nergens wordt een 

molen beschreven die exact gelijk is aan mijn 
exemplaar. Ook hier de vraag: hoe dit te 
verklaren? Ik hoor het graag. 
 
Ben’s Bible 
 
Ik heb een aantal keren gerefereerd aan het 
boek van Ben Wright (hij is een paar jaar 
geleden gestorven). “Spinning Reel Reference 
@ Value Guide. First Edition 2011, ik heb 
nummer 138 van de gelimiteerde uitgave van 
250. Heel nuttig en lezenswaardig. De 
waardebepalingen die er in staan zijn soms heel 
raak, soms ook zit het behoorlijk naast de 
waarde die in de praktijk wordt gehanteerd. 
Klopt natuurlijk want er komen regelmatig 
nieuwe feiten aan het licht waardoor iets 
plotseling in waarde daalt of stijgt. Of er wordt 
een broertje gevonden van een uniek 
exemplaar… Voorbeeld: Voor de Pfeil molens 
(vroeger Oost Duitsland) staat als waarde 400 
dollar. Lokaal gaan mint exemplaren van de 
hand voor een fractie van deze prijs. 
 
De eeuwige viswateren… 
 
Deze woorden schoten door mijn hoofd toen ik 
kortgeleden langs enkele kraampjes liep op de 
Weerselose markt. (Een begrip voor Twentse 
verzamelaars). Druk was het niet, de 
Coronavoorschriften werden keurig nageleefd. 
Op een half lege tafel  stond een koperkleurig 
beeldje. Van een visser. Met een hoed op, bezig 
een grote vis te scheppen. Het beeldje was 
ongeveer 20 cm hoog en op een zilveren plaatje 
op het voetstuk stond de tekst: “ V.I.O.S. 65 jaar 
lid”. Dit ontroerde mij. Ooit was ik als 15 jarige 
jeugdlid geworden van de Staphorster 
Hengelaarsvereniging en volgens mij moest de 
eigenaar van het beeldje minstens 80 jaar zijn 
geweest toen hij dit ontving. Dat dit nu op de 
rommelkraam was beland leek me geen goed 
teken. Over de prijs werden we het snel eens, 
de kraamheer kon me geen nadere details 
vertellen. Misschien maar goed ook. Ik werd 
dus een beetje droevig en blij tegelijk omdat 
zo’n vondst echt niet elke dag wordt gedaan. 
Lukt zelfs mij niet. 
 
Kelly reels 
 
Ooit (van plm. 1800 tot 1916) was er in Ierland 
een hengelsport groothandel/importeur die 
hengelaars in Ierland voorzag van zalm- en 
forelreels en flywallets. Jaren geleden zag ik 
deze attributen voor het eerst tijdens een 
vakantie in de etalage van een antiekzaak. Ik 
ben begonnen voor mijn nazaten een reel te 
verwerven en dat is een leuke nevenactiviteit 
geworden. De laatste jaren is het jammer 
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genoeg heel rustig geworden op dat front. Toch 
probeer ik van bovengenoemd merk nog wat 
producten (wallets of reels) op de kop te tikken 
want ik “heb er iets mee”. En ik weet dat er zo 
hier en daar nog wel reels liggen. Te wachten 
op mij? Ik hou mij aanbevolen.  
 
Corona perikelen 
 
Je kunt deze vervelende periode gebruiken om 
nog eens kritisch naar je eigen verzameling(en) 
te kijken. Er zal vast nog wel iets gesmeerd of 
gepoetst of hersteld moeten worden. Misschien 
nog eens een paar oude vis boeken, 
tijdschriften of catalogi  doorbladeren? 
Actief  bezig zijn lukt misschien niet fysiek maar 
het bijhouden van “auctions” (die nog wel 
regelmatig worden gehouden) geeft toch te 
nodige afleiding. Dat geldt ook voor 
Marktplaats. 
 
Wat ook geen kwaad kan is het nadenken over 
de toekomst. Verzamelen is heel leuk (vind ik) 
maar misschien dat eventuele nazaten  immuun 
zijn voor dit virus en dan ontstaat er een 
“uitdagende situatie” (ik wou het woord 
probleem niet noemen). Ik heb  diverse 

“ontzamelingssituaties” meegemaakt in de loop 
der jaren en daar waren momenten bij waarbij 
ik me heel ongemakkelijk voelde. 
Een integer en niet te ingewikkeld concept voor 
het vlot en respectvol afwikkelen van een 
“verzameld levenswerk” heb ik nog niet kunnen 
vinden. De kunst is met name om hulp en 
adviezen in deze gescheiden te houden van 
materiële bijbedoelingen. 
 
Heeft iemand een goed  idee of concept dan 
horen we dat graag.  Met name ook goede 
(juridische) spelregels zijn essentieel. Maar 
misschien is dit een onderwerp waar we onze 
vingers niet aan moeten branden… 
 
Beste lezers, 
We hopen dat het coronatijdperk niet te lang zal 
duren. En dat u het in elk geval gezond mag 
doorstaan.  En dat we ons gemiste 
verzamelplezier rond beurzen, fairs, etc. weer 
volop mogen gaan beleven. Tot dan: houd 
afstand, heb geduld en graag tot ziens. 
 
Harry Kelly 
h.n.kelly@hetnet.nl 
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