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Terugblik 
 
Als ik probeer van het afgelopen 
verzameljaar de hoogtepunten vast te stellen, 
dan kom ik niet voorbij de beurzen in Vught 
(hierover meer in een ander artikel) en 
Empel. Vanuit de VHV bezien mogen we ze 
zeker als geslaagd beschouwen. 
 
Empel 
De VHV bestond dit jaar 20 jaar en dat werd 
op passende wijze gevierd met een Bossche 
Bol. Een heerlijke tractatie. Ook hier was de 
sfeer gezellig en hebben we de indruk dat 
ook hier goede zaken zijn gedaan. Uiteraard 
is deze beurs veel kleinschaliger - en intiemer 
- dan Vught. In relatief korte tijd (na 12u00 
zakt de handel merkbaar in) werden vele 
contacten aangehaald en werd er driftig 
"verzameld". Tegen het einde van deze beurs 
kwam er iemand naar me toe met de vraag 
wie interesse had in een aantal oudere 
jaargangen van Fly Fisherman. Hij wilde er 
van af, kon er niet met een molentje of hengel 
worden geruild? Nu heb ik al wat leesvoer en 
ik had thuis beloofd... (vult u maar in). Een 
snelle blik in de bladen: o.a. een artikel over 
splitcane, een interview met Dermot Wilson 
etc. en ik was 2 molens kwijt. Een ruil waar ik 
achteraf geen spijt van kreeg, de inhoud van 
de bladen is klasse. We kregen op het eind 
ook nog bezoek van een Dobberman (geen 
viervoeter). Iemand had van z’n grootvader 
een forse mooie handgemaakte kist met 
tuigen en dobbers geërfd. Ook handgemaakt 
en  handbeschilderd op een heel kunst-
zinnige manier. Schitterend, een genot om 
naar te kijken. Nog nooit zoiets gezien. 
Dobberman wilde graag weten wat zoiets 
waard was. Ik heb begrepen dat de dobbers 
uiteindelijk via een Engelse "auction" 750 
euro hebben opgebracht. Een leuke afsluiter 
van een geslaagde beurs. 
 
Ouddorp 
Dit jaar viel de Zoutwater Deltavissersbeurs 
niet samen met Huy en kon ik gelukkig met 
een vismaat naar Ouddorp. Wel in barre 
winterse omstandigheden. De organisatie 
was, zoals altijd, voorbeeldig. Door een 
naderend sneeuwfront waarvoor ernstig werd 
gewaarschuwd bleef het bezoekersaantal 
helaas wat beneden de maat. Maar op de 
tweedehands spullentafels viel toch genoeg 
te beleven. Ook had ik met iemand 
afgesproken mijn oude Hardy zeehengels te 
laten zien (deze glas hengels zijn 
onverslijtbaar, hetgeen niet van mijn 
schouder en rug gezegd kan worden, 

vandaar deze ruil). De ontvanger was heel 
content, en ik blij (dat ie de barre tocht had 
aangedurfd). Kortom: blijde gezichten al om. 
Deze beurs blijft  voor de zeevissers rond 
begin februari altijd een evenement om naar 
uit te zien. 
 
Zaandam 
Ook deze beurs, georganiseerd door de 
Hengelsportvereniging Zaanstreek, geldt als 
een aanrader. Vanuit Zwolle is het best een 
stukje rijden (liefst met volle auto) maar nog 
nooit heb ik spijt van deze rit gehad. Altijd zijn 
er leuke verzamelspulletjes te vinden. Ze 
hebben hun organisatie goed op orde, 
diverse standhouders en een goede 
accommodatie in de sporthal. 
 
De Rijp 
De Rijp? Jazeker. Daar hield de SNB haar 
jaarvergadering en dit werd gecombineerd 
met de mogelijkheid visspullen ter verkoop 
aan te bieden. Wie in de afgelopen jaren de 
open SNB-dag in Huizen heeft bezocht weet 
hoe interessant deze nevenactiviteit kan 
uitpakken. In De Rijp kwam dit programma-
onderdeel niet helemaal uit de verf; terwijl de 
vergadering bijzonder boeiend was en de 
catering heel goed, bleek de tijd er nog niet 
"Rijp" voor om hier een knaller van te maken. 
Gezegd moet worden dat Jan Eggers niet 
van de partij was en dat scheelde wat 
spulleninbreng betreft, een slok op een 
borrel. Het grote voordeel van deze gang van 
zaken was wel dat mijn lieve vrouw (die ook 
de situatie in Huizen een paar keer had 
meegemaakt) mij complimenteerde  met  m’n  
zelfbeheersing! 
 
Kessel 
In het verleden heb ik hier leuke momenten 
beleefd (zie voorgaande nummers) maar nu 
had ik andere verplichtingen. Uit betrouwbare 
bron begreep ik dat ik weinig heb gemist. 
 
Huy 
We blijven even bij de zuiderburen. Huy is, 
zeker voor de vliegvissers, feitelijk een niet te 
missen beurs. Leuke mensen, vele oude 
bekenden, en zeker ook leuke spullen. Vaak 
heel onverwacht. En als er, zoals nu, tegen 
het scheiden van de markt met prijzen wordt 
gestunt (mensen willen hun koopwaar niet 
mee terug naar huis nemen) dan blijkt zelfs 
mijn Octavia Combi aan de kleine kant. Hier 
heb ik deze keer meer gekocht dan 



 .

verkocht... overkomt iedereen wel eens een 
keer. 
 
Weekendje Wallonië 
 
Natte brocantes 
We hebben er een lang weekend van 
gemaakt en boekten een hotelletje in 
Beauraing. Van daaruit wilden we op 
zaterdag eerst een aantal brocante markten 
bezoeken waaronder de supergrote in 
Temploux. De weersvoorspelling voor het 
weekend was goed (tenminste voor 
Nederland, dus ook voor België... dachten 
wij). Dus zonnebril en petje mee. 
Zaterdagochtend vroeg hoorden we van een 
hotelgast dat het een regenachtige dag zou 
worden. Hij had als bezoeker van een 
motorrace het weer ter plaatse goed gevolgd. 
Wij dachten dat het wel mee zou vallen. Vol 
goede zin dus naar de eerste brocantemarkt; 
dichtbij, in Honnay. Het was bewolkt, maar 
droog. In Honnay was niet veel 
hengelmateriaal aangevoerd; toch deed ik er 
een leuke vondst: een Daiwa Minicast Gold, 
een klein goudkleurig molentje met een 
intrigerend wieltje.  
 

 
 
In mijn beste Frans vroeg ik aan de 
vrouwelijke helft van het verkopende 
echtpaar wat "le moulinet d’or" moest kosten. 
Manlief werd er bij geroepen en we kwamen 
een prijs overeen. In verband met de 
variërende goudprijs hou ik het bedrag even 
geheim. Ondertussen was het wel gaan 
druppen. Daarom zei de verkoper 
waarschijnlijk heel snel "accord". Veel 
standhouders waren al met beschermend 
plastiek in de weer. Ook hier gold: als je iets 
koopt voel je achteraf soms nattigheid. We 
waren nog niet bij de auto of de regen 
plensde op ons neer. 
Verder naar Dréhance, een plaatsje onder de 
rook van Dinant. De regen wist niet van 
ophouden; de standhouders in Dréhance 
noodgedwongen wel. We zagen nog een 

enkele halfverzopen aanbieder van boeken 
en tijdschriften triest turen naar de wijze 
waarop zijn koopwaar in "papier mâché" 
veranderde. Treurnis al om. 
We besloten toch door te gaan naar 
Temploux; daar waren veel overdekte 
stalletjes wisten we uit ervaring. Via een 
onnavolgbare route kwamen we in Temploux 
terecht: het was een grote paraplu-zee. Op 
zo’n moment ben je blij brildragend te zijn, 
heb je tenminste nog enige bescherming voor 
je ogen. Het was er zeer nat en modderig. 
Diverse standhouders waren al aan het 
inpakken (sommigen kwamen wel van heel 
ver). We zagen 2 tentjes met enig visgerief, 
leuk om door te neuzen, geen 
aankoopwaardige zaken gezien. Op een 
gegeven moment zag ik een splitcane hengel 
liggen, verscholen achter een paar chinese 
vazen. De 2 verkopers zaten er teneer 
geslagen bij. Ze leefden op toen ik de hengel 
oppakte. Die bleek een “swelled butt” te 
hebben, (niet van de regen, had gekund) 
maar zo was het model nu eenmaal. Er stond 
op Bartleet, Archer.  
 

 
 
Ik vroeg waar de hengel vandaan kwam. Wist 
men niet, waarschijnlijk Amerika. Wat moet ie 
kosten? 50 euro! Ik bood 25. Argumenten: de 
hengel is kletsnat, er was geen foudraal of 
koker bij, de wikkelingen zijn terminaal, een 
oog ontbreekt, de hengel moet worden 
overgelakt. Uiteindelijk mocht ik hem voor 30 
euro meenemen. Dit was, naast een bakje 
friet, de enige aankoop in Temploux. Op deze 
zaterdag letterlijk een tranendal. Juul en ik 
zwoeren plechtig nooit weer een weekend 
België in te gaan zonder waadbroek, 
zwemvest en paraplu. 
  
Pondrôme: La salle de l'espérance. (zie 
foto’s van het interieur) 
Diverse jaren achtereen bezochten we de 
hengelsportbeurs in Hastière. Dat plaatsje ligt 
zuidelijk van Dinant, tegen de Franse grens, 
aan de Maas. Deze beurs was bescheiden 
van omvang (ongeveer 25 standhouders) 
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maar dat werd ruimschoots goedgemaakt 
door de gevarieerde negotie. De moeite 
waard dus. Door omstandigheden werd de 
locatie verplaatst naar Pondrôme, een 
gehucht zo’n 15 km verder op. 
Op zondag 25 augustus waren we vroeg op 
(05.00 uur, om 06.00 uur gingen de deuren 
open). Vroeg ter plekke zijn betekent: de auto 
lekker dichtbij parkeren waardoor je niet 
onnodig ver met al je spullen hoeft te lopen. 
Dit ging vlot; Felix had 4 meter tafel 
gereserveerd. We stalden onze spullen 
verleidelijk uit, haalden een bakje koffie, 
maakten een eerste rondje en wachtten op 
de eerste klanten. Veel andere tafelhouders 
deden hetzelfde. Een aantal van hen had ik al 
vaker gezien, de "harde kern". Ik deelde 
royaal folders uit van onze beurs in Vught, 
gekleed in het werkkostuum van de VHV. 
Tegen 09.00 uur werd het wat drukker. Naar 
ons gevoel haalde het totaal aantal toch niet 
het niveau in Hastière, we dachten dat dit 
kwam door relatieve onbekendheid en de 
economische depressie. Aan de zaal als 
zodanig lag het zeker niet, die was plezierig 
ruim van opzet. 
Ik heb me ingehouden bij de inkoop; bij de 
verkoop was dat niet nodig. De mooiste 
aanschaf was een Frans boek (1941) : "Les 
leurres légers" van Jean Huillet met zo’n 25 
(getekende) molens en hun beschrijvingen. 
Terwijl ik een doos vol (heel) oude Franse 
boeken wilde slijten tijdens deze beurs. Ook 
een stapeltje Franse hengelsportbladen kon 
ik niet laten liggen. "Au bord de l’eau", over 
vissen en jagen, magazines uit 1952 en ’53.  
 

 
 

Vooral de advertenties vind ik interessant; 
heel veel plastic kunstaas bestond toen al. En 
mijn verwachting dat deze bladen ook met 
reclame voor Mitchell vol zouden staan, 
klopte in het geheel niet. Nergens het merk 
Mitchell. Luc zal daar zeker een deugdelijke 
verklaring voor weten. En dan te bedenken 
dat nauwelijks 10 jaar later de naam Mitchell 
aan de gevel van elke serieuze 
hengelsportzaak in ons land te zien was. Ik 
was blij toen ik deze bladen tegenkwam; van 
Franse hengelspullen weet ik heel weinig, 
zeker niet uit deze periode. Diverse merken 
nylon, veel soorten kunstaas, het bestond 
toen al. Ik hoop er een volgende keer wat 
meer over te vertellen. 
 
Bezoeken aan Ardingly (GB) en Maurik (NL) 
moeten nog plaatsvinden; ik ben vooral 
benieuwd naar Maurik (nieuwe opzet). 
 
Veilingen 
De veilingen bij Neil Freeman, Mullock en 
Hildebrandt waren via het internet 
aangekondigd. Ze vormen een soort snoep-
winkel voor de verzamelaar. Vroeger hadden 
ze alle drie mooie catalogi, tegenwoordig is 
alleen Hildebrandt overgebleven. Waarbij als 
extra service een lijst met de "gescoorde" 
resultaten van de vorige veiling is bijgevoegd. 
Ik heb alleen bij Hildebrandt meegedaan, de 
meeste biedingen waren hoger dan de mijne. 
En dan vang je bot. Op zich is het begrijpelijk 
dat men op internet overstapt, de kosten van 
een mooie papieren catalogus zijn wel erg 
hoog. Ik heb er nog een aantal uit 
voorgaande jaren. Toch heerlijk die om nog 
eens door te bladeren. 
 
Er was in Oldemarkt, bij Hengeldiscount 
Gigant ook een veiling (vermeld in hun 
folder). Er waren een paar bijzondere items 
naast reguliere moderne spullen. Het was 
leuk, wie weet groeit het uit tot een 
"verzamelaarsmust". 
 
En dan Marktplaats (met eBay heb ik als 
digibeet nog geen ervaring) 
Ik kan als pensionado Marktplaats behoorlijk 
intensief volgen; de vroeger gemaakte 
opmerkingen gelden nog steeds. Soms zijn er 
vermeldenswaardige voorvallen. Zo zag ik 
een paar maanden terug een foto met 3 
vliegenreels; één herkenbaar als Marquis. De 
foto was niet scherp maar je kon wel zien dat 
de reels niet glansden van genot. Ik mailde 
voor aanvullende informatie, er werd een 
extra foto meegestuurd. Een van de reels 
bleek een Hardy Perfect (2 7/8 inch) te zijn. 
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Onder condities heb ik de reels gekocht; als 
ze niet draaien of zo zwaar geoxideerd zijn 
dat er niet mee te vissen valt dan wil ik er 
minder voor geven dan wanneer ze weer in 
functie zijn te brengen. Kort en goed: het 
reeltje komt uit begin 30er jaren en heeft 
indrukwekkende slijtsporen.  
 

 
 
Volgens mij kon dat nooit in onze Hollandse 
polders zijn ontstaan dus vroeg ik nadere 
informatie over de vorige eigenaar. Dat bleek 
een Ier te zijn, meer kon men mij niet 
vertellen.  Ik zou graag het levensverhaal van 
dit reeltje eens willen horen. Ondanks 
geduldige en serieuze pogingen heb ik het 
reeltje nog niet kunnen demonteren (en dus 
schoonmaken, smeren, etc.). 
Ook op Marktplaats zag ik een advertentie 
voor een mooie "baarset". Waarom deze 
advertentie onder "Hengelsport" is geplaatst 
en niet onder "medische uitrustingen" is me 
een raadsel. 
 

 
 
Bij Mullock werd een mooie vlieghengel 
aangeboden (Lot no. 358, laatste Fishing 
Tackle auction) Merk: Carlo Fluetti . Op de 
bijgeplaatste foto staat een koker met een 
fraai handschrift. Ga je daar iets minder strak 

mee om dan herken je ineens de naam van 
een wel bekende hengelbouwer. 
  
Visma 
Dit jaar had de VHV een uitnodiging 
ontvangen om mee te werken aan de Visma. 
De Visma bestond 45 jaar en een flinke hoek 
van de Ahoyhallen werd beschikbaar gesteld 
om dat "nostalgisch" in te vullen. Samen met 
Bert Schouten (Handy Fish) en Jan Kamman 
(Sportvisserij Nederland) werden er plannen 
gemaakt om een en ander te realiseren. In 
relatief korte tijd moesten er veel zaken 
worden georganiseerd en daarbij kwam goed 
van pas dat Bert over heel veel (oud) 
hengelmateriaal beschikte. Sportvisserij 
Nederland leverde mooie foto’s en posters. 
 

 
 
Bezoekers zouden hun spullen kunnen laten 
taxeren, molens laten repareren (Dries 
Hanssens, "molendokter") boeken en 
hengelsportbladen inzien, etc. Peter Hansler, 
Luc de Medts en ondergetekende zorgden er 
voor dat de VHV werd gepromoot. Voor veel 
bezoekers was dit toch wel een "feest der 
herkenning", een moment van relatieve rust 
en herkenning te midden van grote drukte. Er 
werden leuke gesprekken gevoerd en allerlei 
vistuig werd "gedetermineerd". We kijken er 
met plezier op terug, zeker ook op de 
samenwerking met Handy Fish en 
Sportvisserij Nederland. 
 
Sportvisserij Nederland 
Elders in ons blad vindt u een artikel over een 
aandachtsgebied dat door Sportvisserij 
Nederland wordt ontwikkeld en wat  o.a. 
bestaat uit de opzet van een bibliotheek met 
(oude) Nederlandse hengelsportliteratuur. En 
een overzicht van historisch hengelsport-
materiaal. Daarmee ontstaat er een raakvlak 
met onze "core bussines". Het artikel spreekt 
voor zich en wat ons betreft, is dit een heel 
goede aanleiding om uit te zoeken wat de 
expertise van de VHV hier kan betekenen. 
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Anderzijds kan het de moeite waard zijn 
incidenteel gebruik te maken van het grote 
netwerk van Sportvisserij Nederland. De 
eerste -informele- contacten zijn  gelegd. 
 
Hollandse molens (om mee te vissen). 
In de loop der jaren zijn er diverse artikelen 
verschenen over vismolens van Nederlands 
fabrikaat. We hebben daarbij de vliegenreels 
niet vernoemd. Absoluut ten onrechte. Want 

juist op dat gebied hebben we een aantal 
mensen in het land die wereldfaam genieten. 
Waarvan Ari ’t Hart met voorsprong de 
bekendste is. Hetzelfde geldt voor een aantal 
mensen dat zich met hengelbouw (vooral 
splitcane) bezig heeft gehouden. We 
proberen in komende nummers iets van dit 
"verzuim" goed te maken. 
 

Harry Kelly
 

 
 
 

 


