
BELEVENISSEN VAN EEN SNUFFELAAR 
 
De vakantie zit er al weer op; dit jaar voor de 
verandering eens doorgebracht in Ierland. Het 
land verandert ontzettend snel. In het 
meinummer van "Voor en door de Visser" las ik: 
"boet de eigenheid van Ierland door de 
modernisatie in" (blz.91). Treffender kunnen de 
Hollanders dit niet zeggen. 
Desalniettemin een prachtige vakantie gehad 
met diverse belevenissen die het 
verzamelaarhart sneller doen kloppen. 
Het leukste wat me is overkomen: iemand had 
voor mij een Kelly & Son reel op de kop getikt. 
Een kleine beschadiging nam ik op de koop toe, 
evenals z'n pittige prijs. Voor broertjes en zusjes 
van de reel bestaat uiteraard nog steeds veel 
interesse. 
Toevallig sprak ik de laatste keer in Empel met 
Leo Kortekaas over de relatieve schraalte van 
Ierse oude hengelsportbronnen (terwijl ze 
honderden "holy wells" kennen). Men had daar 
doodeenvoudig vroeger het geld niet om 
duurzame visspullen aan te schaffen; er was 
nauwelijks markt voor. 
Al pratend kwamen we tot de ontdekking dat we 
beiden meerdere malen (kwijlend) voor de 
duistere etalage van een heel klein winkeltje in 
Bantry hadden staan kijken naar vage zaken die 
er oud en interessant uitzagen. De eigenaar was 
zelden in de winkel te vinden, dus vaak gingen 
we er langs in de hoop hem aan te treffen (de 
zgn. "back in five minutes" act). Achteraf viel het 
gebodene zwaar tegen en de prijs was z'n tijd 
ver vooruit. 
Het winkeltje is inmiddels verbouwd tot een 
"tearoom"; onder een andere leiding. Een 
volgende keer zal ik wat vertellen over enkele 
tweedehands boekwinkels die ik in de loop der 
tijd in Ierland heb gevonden. 
Ook een aantal antiquariaten leverden stof tot 
schrijven. Nu beperk ik me tot een shop in 
Belturbet waar de eigenaar een hele kist vol 
antieke Hardy hengels op de kop had getikt. 
Voor de liefhebbers: ik heb z'n adres en 
telefoonnummer. 
 
Nu even wat anders. 
Zou iemand iets kunnen schrijven over de 
fabricagemethoden van oude reels? 
Bijvoorbeeld: hoe werden schroefjes gemaakt, 
was dat al een massaproduct of toch handwerk? 
En kogeltjes voor kogellagers? Welke 

kunststoffen werden er gebruikt, wat zijn de 
eigenschappen van ebonite, ivorine, hard 
rubber, bakeliet etc. Kortom iets over de 
fabricagetechnieken en materiaalgeheimen 
(legeringen met diverse eigenschappen) uit de 
echte oude tijd. 
Deze vragen kwamen in mij op toen ik het boek 
"A treasure of reels" las met relatief veel 
achtergrondinformatie. 
 
Hier volgen enkele gegevens over 
bovengenoemd boek en enkele titels van daarin 
vermelde boekwerken. 
In het boek kwam ik de naam tegen van Hank 
Peeters als schenker van een oud houten 
snoektuigje. 
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Tot slot. 
In Zwolle zal op 25 november een ruil-
/verkoopbeurs van 2e hands hengelspullen 
worden gehouden. 
Plaats: de Vrolijkheid, A28, afslag Zwolle Noord, 
richting Berkum, 1e café-restaurant aan de 
linkerhand. 
Inbreng vanaf 9 uur, verkoop vanaf 10 uur, 
einde 15.00 uur. 
Er is een interessante veiling. Beslist de moeite 
waard! Voor meer informatie: Harry Kelly, tel.nr. 
038 - 4538994. 
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