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Terugblik op de beurs in Vught 2012 
 

 
We mochten tot onze vreugde vaststellen dat 
de beide grote zalen geheel vol stonden met 
tafels vol verzamelwaardige visspullen. We 
waanden ons een beetje in Luilekkerland. 
Ook de diversiteit  of variatie (binnen- en 
buitenlanders, oude en minder oude spullen, 
koopjes en exclusieve  zaken, hengels, 
molens, vliegviszaken, boeken etc. etc.) was 
goed te noemen. Er viel echt het een en 
ander te beleven. Op elke beurs (het zijn er 
bijna 20 geweest) heb ik nog  
hengelsportmaterialen gezien die ik nog niet 
kende. 
 
Het gemiddelde prijspeil lag voor mijn gevoel 
vrij hoog; mogelijk dat men o.a. door 
Marktplaats en eBay steeds beter op de 
hoogte raakt van wat de marktwaarde is van 
de artikelen. Desondanks heb ik toch weer 
een aantal leuke zaken aangeschaft (vraag 
van Juul :”Wat is dat”? Antwoord: “Weet ik 
niet, maar ik had het dringend nodig”. Deze 
smoes gaat slechts één keer op). Vaak viel er 
ook wel redelijk te onderhandelen.  
 
Een flink aantal tafelaars liep aan het begin 
van de ochtend met duidelijke 
inkoopbedoelingen systematisch de andere 
tafels af te struinen. Ik zal maar niet zeggen 
welke molens erg gewild bleken te zijn, maar 
als je een paar ABU Cardinal 52ers op je tafel 
had liggen werd daar zeker bij stil gestaan. 
Een trouwe gast uit Schotland, Tam “Malloch” 
Gair had voor mij helaas een droef bericht. 
Onze gemeenschappelijke Ierse vriend, Hugh 
Boyle uit Dungloe, een van de grootste 
kenners van Kelly reels en andere Ierse 
vismaterialen was een paar maanden terug  
overleden. Hij was volgens mij een van de 
grootste kenners van de Ierse 
hengelsporthistorie, hij kon er boeiend over 
vertellen. 
 
Het bezoekersaantal was heel 
tevredenstellend; het was druk maar niet 
overvol, je had alle mogelijkheden rustig de 
uitgestalde spullen op de tafels te bekijken. 
De sfeer was ook prettig, met wel het stukje 
gezonde spanning dat er altijd is op dit soort 
beurzen (je hebt net de vondst van je leven 
gedaan- of ziet die net voor je neus 
weggekocht worden door een ander…). 

Gewoon een heerlijke dag om naar uit te zien 
en om met plezier op terug te kijken. Naast 
mijn steun en toeverlaat Juul waren mijn zoon 
en een goede vriend ook meegekomen. Dat 
gaf de gelegenheid rustig een paar rondjes te 
lopen langs de tafels. En omdat ik ook voor 
organisatorische taken beschikbaar moest 
zijn was het een prettig idee dat Juul er niet 
alleen voor stond: materiaaltechnische 
vragen blijven voor haar lastig te 
beantwoorden.  
 
We hebben niet precies bijgehouden hoe 
groot het aantal transacties was, maar we 
hoorden diverse tevreden reacties. Naast 
enkele kritische opmerkingen over 
bijvoorbeeld het aanbod van nieuwe spullen 
(met mate toegestaan als onderdeel van een 
breder, lees: gebruikt assortiment). Vroeg- en 
voortijdige aanwezigheid van commerciële 
snuffelaars, etc. 
 
Het VHV bestuur probeert de sfeer zo relaxed 
mogelijk te houden. Dus gaan we uit van het 
gezonde verstand en de morele zelfdiscipline 
van de aanwezigen (lees: zelfregulerend 
vermogen). Wanneer het nodig of nuttig is 
zullen we meer structurerend regels gaan 
stellen. 
 
Deze keer ontbrak (voor het eerst?) de 
veiling. Gelukkig hebben we wat "vet op de 
botten" gekregen in de loop der jaren (dank, 
Zeeuws meisje), zodat de economische 
noodzaak er niet meer is. En daarmee is ook 
de extra organisatorische belasting van de 
schouders van het bestuur gevallen. En dat 
voelde best prettig. We houden dus voorlopig 
de veiling niet meer, indien nodig kunnen we 
dit in heroverweging nemen. Overigens: 
suggesties die de feestvreugde kunnen 
vergroten zijn altijd welkom. 
 
Kortom, ik kijk terug op een goede beurs, 
plezierig en relaxed en ik had de indruk dat 
ook zakelijk gezien de meeste aanwezigen  
het naar hun zin hebben gehad. Deze beurs 
voorziet kennelijk in een behoefte. De locatie 
blijkt een goede keus met goede 
voorzieningen en servicegericht personeel. 
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