
TIP 
 
Dankzij een tip van Joep kreeg ik onlangs 
contact met een hengelsportwinkelier die het na 
een halve eeuw wel gezien had. Hij had nog wat 
oude spullen in de kelder staan. 
Op deze wijze kwam ik in het bezit van vrij veel 
klein spul (veertjes, moertjes, beugeltjes en 
andere onderdelen) maar ook een aantal zaken 
waarmee wellicht andere verzamelaars verblijd 
kunnen worden. 
 
Voor een eigenbouw molen heb ik al een vast 
adres. De inventiviteit waarmee iemand een 
handboormachine heeft omgetoverd tot een 
molen ontroert me. Één ding staat als een paal 
boven water; als boormachine zal de constructie 
nooit meer kunnen functioneren. Of er ooit mee 
gevist is ... ik betwijfel het. 
 
Wellicht zou Iwan een aantal van de meest 
geslaagde eigenbouw ontwerpen eens in ons 
blad kunnen beschrijven? Ter lering en 
vermaak. 
Goed, naast bovengenoemde eigenbouw molen 
kwamen uit de kelder: 
- een mooie elektrische klok van Lerc (met 
opschrift). 
- een uniek uithangbord (5 verspreid over 
dealers in Nederland) van DAM met verlichting. 
- Diverse folders en catalogi van DAM, 
Shakespeare en Silstar. 
- Enkele DAM posters in niet altijd perfecte staat. 
 
Wie interesse heeft, kan mij bellen op 038 - 
4538994, zodat ik e.e.a. naar Empel kan 
meenemen. Dit bellen mag ook over Hardy vlie-
genhengeltoppen (glas en carbon). 
 
Het nieuws over beurzen die ik de laatste tijd 
bezocht is niet spectaculair maar het volgende 
wil ik toch vermelden. 
De fly-meeting in Broekhuizen (bij Venlo) 
leverde voor enkele tientjes het fraaie boek 

"Pike" van Fred Buller op. Dit blijkt bij 
verzamelaars erg in trek te zijn. Ook "De 
geheimen der hengelsport" van Bastiaens ging 
voor een zeer schappelijk bedrag in andere 
handen over. Soms vind je dus nog wel leuke 
dingen op onverwachte plaatsen. 
 
In Huy, waar we dit jaar naar toe gingen in de 
wetenschap Zaandam over te moeten slaan 
(beide hadden op 9 februari een beurs) vonden 
we weer veel spullen, hoewel weinig spectacu-
lair. De sfeer is echter altijd wat anders dan wat 
je bij Nederlandse beurzen proeft. Voor 
sommigen is het al een hele kunst de hal in 
Wanze (voorstadje van Huy) te vinden. 
Maar goed, voor oude Mitchells, Luxors etc. is er 
in mijn ogen geen betere plek om te zoeken. 
Mijn vrouw kocht er een gesloten molentje, een 
"HI-THUM" no. 1916 van Horrocks-Ibbotson Co 
uit de USA. 
 
Lang heb ik nagedacht over de wijze waarop het 
zou moeten functioneren. Een vriend bedacht de 
oplossing. De lijn loopt van de spoel, die op de 
achterkant is gemonteerd door de as naar de 
voorkant. De achterkant heeft een uitspanning 
waardoor je met je duim de lijn kunt controleren. 
Terugdraaien met de slinger maakt de lijn vrij; 
naar voren draaien activeert een palletje dat de 
lijn oppakt en op een vast spoeltje legt. Er zit 
een goede slip op. Heel knap bedacht. 
(Minstens) 2 nadelen: de werpafstand is beperkt 
en kinken dat ie doet ... Maar wel uniek, althans 
ik zag deze constructie nooit eerder. 
 
P.S. Weet iemand meer over het Duitse merk 
"Regina" (werpmolens)? 
 
Graag tot ziens in Empel! 
 

Harry Kelly 

 
 
 


