
Korte terugblik 
 
 
Zoals altijd, wanneer er weer een bijdrage 
geleverd mag worden aan ons onvolprezen 
blad, duik ik in mijn geheugen om na te gaan 
welke vermeldenswaardige zaken zich in de 
afgelopen periode hebben afgespeeld. 
Ik moest toch even diep nadenken, over wat er 
te vertellen viel. Het leven gaat zo snel en is zo 
gevuld met zaken die met onze hobby niets 
van doen hebben. Er is weinig spectaculairs te 
melden, ook al waren er beslist vele plezierige 
momenten. 
 
Om te beginnen een terugblik op 
Eindhoven 
  
Toch weer zeer de moeite waard; ik heb het 
ervaren als heel sfeervol met een royaal 
aanbod van oude (en ook nieuwe) spullen. Wat 
die nieuwe spullen betreft: het kan interessant 
zijn voor de eigen actieve visserij, wanneer 
tegen schappelijke prijzen zaken worden 
aangeboden die anders slechts moeizaam 
verkrijgbaar zijn. In feite is de beurs daar niet 
voor bedoeld en ik begreep dat ons bestuur 
het daar geheel mee eens is. 
 
Dit betekent niet dat alles beslist (heel) oud 
moet zijn. Het kan zeer de moeite waard zijn 
door ruiling in het bezit te komen van 
specifieke verzamelobjecten (of onderdelen), 
dan wel zaken die je erg graag wilt hebben, 
maar die je niet gauw rechtstreeks bij de 
reguliere handel zou kopen. Zo heb ik in 
Eindhoven een schitterend licht vliegenstokje 
in mijn bezit gekregen, geruild tegen een 
overigens ook heel mooie splitcane 
spinhengel. Dit soort transacties zijn op zo’n 
beurs mogelijk, het schept vreugde en dat mag 
van mij zo blijven, ook al betreft het dan geen 
oude spullen. 
 
Zoals het ook plezierig was even aan het 
slingertje van een heel oud Kelly reeltje te 
mogen draaien, ondanks (of juist dankzij) de 
“spike”-uitvoering erg zeldzaam en daardoor te 
prijzig voor deze schrijver om aan te schaffen. 
Blijven sparen, Harry, en veel vaker andere 
spullen verkopen… 
 
In een aantal oude dozen zag ik vismateriaal 
dat ik nog niet eerder had gezien. 
Een kluwen van een halve kubieke meter 
buitenissige (soms zelfs afzichtelijke) molens, 
bij elkaar gestopt in een grote kartonnen doos, 
maakt wel bepaalde lustgevoelens in mij los. 
Sorry, ik kan het niet helpen, daar moet ik dan 
in graaien in de hoop iets heel bijzonders 

tegen te komen, in de hoop ook dat niemand 
eerder daar zo gretig in gegrabbeld heeft. Een 
illusie natuurlijk. 
Ik zag daarbij wel een zeer aparte, maar 
tegelijkertijd wanstaltig en slecht onderhouden 
molen met een soort mica kijkvenster aan de 
zijkant. 
Omdat dit apparaat niet supergoedkoop was, 
liet ik het even liggen, maar toen ik na een 
rondje dacht, laat ik het toch maar kopen, was 
hij al gevlogen. Een leerzaam moment. 
Weet iemand toevallig om wat voor molen het 
hier zou kunnen gaan? De “tafelbaas” stond in 
de hoek bij het podium en sprak vooral Frans, 
reden waarom ik niet al te veel informatie 
durfde te vragen. 
Uit bovengenoemde doos haalde ik nog wel 
een mooie eigentijdse vliegenreel, die ik in de 
mij bekende hengelsportzaken nog niet eerder 
zag. Merk: FLY TEC. 
Erg fijn trouwens dat Eindhoven weer een 
gezamenlijke activiteit van de verzamelclubs is 
geworden. Zij die hieraan hebben bijgedragen, 
verdienen lof en hulde! 
 
Zwolle 
 
Op 25 november was er een kleine ruilbeurs in 
Zwolle, georganiseerd door de stichting 
“Visgids”, ten gunste van de gehandicapte 
sportvisser. Hoewel het goede doel behoorlijk 
werd gespekt, o.a. door gratis beschikbaar 
gestelde hengelsportartikelen, was de opkomst 
matig. 
Er zijn veel zaken weggegaan voor relatief 
weinig geld, inclusief echt waardevolle 
artikelen. Dank, onder andere aan Arie 
Saueressig, is op z’n plaats. 
 
Fly Fair te Hattem 
 
Op de “Fly-Fair” die eind september in Hattem 
werd gehouden, kwamen deze keer, dankzij 
enkele leden van onze verzamelclub, ook 
behoorlijk veel leuke materialen van oudere 
datum binnen. Daarvan werd redelijk veel 
verkocht, tot vreugde van de organisatie die 
daarvan  10% mocht houden. 
Voor de v.v.v.v. (verstandige vliegvissende 
verzamelaar): een aanrader dus die Fly Fair. 
 
Een verscheurende keuze… 
 
Huy viel dit jaar -of de duvel er mee speelt- 
weer samen met een beurs in Zaanstad. Een 
vriend wilde daar voor mij wel kijken naar 
interessante spullen, zelf gingen mijn vrouw en 



ik naar Huy. Zaanstad leverde een verrassing 
op in de vorm van een ABU Atlantic 484 CS 
Zoom hengel. Echt iets voor krachtpatsers, ik 
denk dat de hengel ongeveer een kilo weegt. 
Komt bij Van Lahr vandaan, ziet er uit als 
nieuw en laat zich gemakkelijker als 
verzamelobject gebruiken dan als vishengel. 
Zijn er verzamelaars van ABU hengels? Of 
krachtpatsers? 
 
Huy bood de gebruikelijke gezellige -
Belgische- sfeer. Enkele zeer vroege vogels 
hebben leuk zaken gedaan (nietwaar, 
Robert?), maar spectaculaire artikelen heb ik 
er deze keer niet gezien en het prijsniveau leek 
wat opgetrokken te zijn. 
Ik blijf het toch een leuke beurs vinden. Zijn er 
nog meer in België die de moeite waard zijn? 

Vraagje? 
 
Andere vraag: wie kan er iets vertellen over gut 
(de voorloper van nylon)? 
 
En een complimentje tot slot 
 
Tot slot -nog eens- een compliment aan Carl 
Kuipers die mijn zeldzame(?) Meinova 
voortreffelijk heeft gerestaureerd. Je snapt niet 
hoe hij steeds aan de juiste onderdelen komt, 
als hij ze al niet zelf maakt... Bedankt Carl! 
 
Tot ziens in Empel! 
 

Harry Kelly 
(038-4538994) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


