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Wat valt er buiten de eigen "schatkamer" te beleven? 
 
Ik wil proberen ondanks de drukke verhuis-
werkzaamheden enige aandacht te besteden 
aan evenementen welke voor hengelsport-
verzamelaars interessant (kunnen) zijn. Ik zal 
het globaal aangeven en wanneer het gaat om 
data weet ik die van sommige manifestaties uit 
mijn hoofd. Sommige activiteiten zijn al achter 
de rug: kijk dan maar naar volgend jaar. Waar 
data niet worden vermeld is meestal een blik 
op internet voldoende. Ik heb het helaas nog 
niet voor elkaar gekregen dat de organisatoren 
van een en ander mij automatisch de data 
doorgeven. Komt misschien nog… 
 
Veilingen 
Ik begin met Neil Freeman, Mullock en 
Hildebrandt (de organisator van deze laatste 
veiling is gewisseld, de naam is gelijk 
gebleven). Gewoon even Googelen. 
Hildebrandt veilt over enkele maanden en een 
eerste blik op de aangeboden spullen zegt mij 
dat het de moeite waard is… 
 
Annen 
is een klein dorpje in Drenthe. Daar wordt, net 
als in meerdere pittoreske Drentse dorpjes in 
de zomerperiode een Brinkmarkt gehouden, op 
diverse zondagen. En soms staat daar iemand 
een hoeveelheid hengelspullen (nalaten-
schappen vaak) te verkopen.  
Met een beetje geluk kom je daar leuke spullen 
tegen. Voor de data… inderdaad. Soms hoor 
je van mensen die thuis een verzameling 
hebben en er mee willen stoppen. Dat kan heel 
interessant zijn. Maar je hebt niet altijd de 
hoofdprijs. 
 
Bakkeveen is een grote (en leuke) 
buitenmarkt, soms wel 500 + kramen. Beslist 
sfeervol. 
 
Apeldoorn 
in de maand juli, op zaterdagochtend langs het 
kanaal. Wees wel vroeg, want als ene Karel je 
voor is geweest dan is er niet veel betaalbare 
kwaliteit meer te vinden. Al legt Karel de lat wel 
hoog. Hou je aan de parkeeraanwijzingen… 
 
Ook aan een water ligt de kofferbakmarkt in 
Oss. (Geffense Plas). Er staan een paar vaste 
hengelspullenaanbieders met een zeer royaal 
assortiment en zeker niet te duur. Met kennis 
van zaken en niet te beroerd om eventueel 
naar iets uit te kijken als je naar iets zoekt.  
 
Huy/Wanze 
Dit is vaak begin februari; ik sta er zelf ook. En 
ben er nog nooit  teleurgesteld. Franstalig, veel 

vliegvisspullen. Aardige mensen en vaak wel 
iets bijzonders. Een aanrader! 
 
Empel 
De voorjaarsklassieker van onze club. Ik hoef 
daar niet veel over te zeggen. Een mooi 
moment om elkaar te ontmoeten en om bij te 
praten. Kleinschalig maar daardoor sfeervol. 
Als leden eens van wat spullen afwillen dan is 
dit een perfecte locatie. In een kwartier heb je 
een goed beeld gekregen van het aanbod, 
vaak zeer de moeite waard. Meestal loopt het 
bezoek dan wel uit wanneer er verdieping van 
contacten (met veel informatie uitwisseling) 
plaatsvindt. Ik heb er in het afgelopen jaar in 
elk geval leuk zaken gedaan. 
 
Hastière 
Helaas heb ik in het afgelopen jaar hier geen 
beurs bezocht. Ik kon geen informatie vinden 
waar ik voldoende houvast aan had om een 
lang weekend in deze omgeving mee te vullen. 
Wel jammer want ook hier heb ik in de loop der 
jaren veel leuke spullen "frappé sur la tête" 
(inderdaad "op de kop getikt", m’n Frans is nog 
steeds niet sterk). 
 
Almere 
De Snoekstudiegroep (SNB) heeft haar 
jaarlijkse "Pike Experience" op 7 oktober 
gepland op de bekende locatie in Almere. Daar 
is ook een 2e hands "ruilbeurs" aan gekoppeld 
en op grond van een inmiddels ruime ervaring 
hiermee kan ik een bezoek aan dit gebeuren 
aanbevelen. Vaak mooie spullen (naast een 
paar kruiwagens vol fraai kunstaas van The 
Pike Ferret….) worden hier aangeboden. De 
sfeer is heel gezellig, veel nieuwe zaken 
worden uitgeprobeerd en met een beetje geluk 
zijn er leuke spullen te "vangen". 
 
Fly Fair 
Om de 2 jaar wordt er een Fly Fair gehouden. 
Lokatie "De Berenkuil" te Nijkerk. Dit is 
inmiddels een goed georganiseerde happening 
geworden die steeds meer gaat lijken op de 
Fly Fair zoals die in de jaren 80 van de vorige 
eeuw  op IJsselstein werd gehouden. Voor 
vliegvissers het grootste evenement in West 
Europa. Met een royale 2e hands spullenhoek 
waar regelmatig verzamelwaardig 
vliegvismateriaal valt te ontwaren. Ook de 
plaats om je overtollige vliegvisattributen aan 
te bieden; er zijn doorgaans veel (potentiële) 
kopers. 
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Temploux 
Dit jaar red ik het niet om de megagigantische 
brocantemarkt in Temploux te bezoeken. Dit 
vindt op 25 en 26 augustus plaats. Andere 
activiteiten (o.a. mijn verhuizing) interfereren 
met deze enorme markt. Jammer helaas, niets 
aan te doen.  
 
Engelse "Fairs" 
Hoe de relatie met Engeland in politiek opzicht 
zich zal ontwikkelen moeten we afwachten; of 
de Brexit een gunstige of nadelige invloed zal 
hebben op onze verzamelbehoefte is lastig in 
te schatten. Wij zijn zo vrij geweest enkele 
maanden terug naar Newark te gaan (met een 
georganiseerde busreis, ze worden nog 
gehouden…). Toch weer ouderwets leuk. Wel 
veel slenteren, goed rondkijken, maar op 
hengelsportgebied gelukkig toch weer leuk 
zaken gedaan. En bekenden gezien. Hier 
kijken we dus met plezier op terug. En de pond 
wordt steeds lichter... Mooie ontwikkelingen 
toch! 
 
Classic Angling 
In dit fraaie blad met soms ontroerende 
verhalen (een tijdje terug las ik een verhaal 
over Dermot Wilson, ik heb nog een paar 
schitterende catalogi van hem uit de jaren 70) 
proberen we ook vanaf de vaste wal zo nu en 
dan een artikeltje te plaatsen. Het moet nog 
groeien maar hengelaars weten dat geduld de 
basis is voor ons hengelgenoegen. 

U merkt het, ik heb me wat in moeten houden. 
Al zit ik volop tussen de hengelspullen. Ik heb, 
met pijn in het hart, vele jaargangen 
hengelsportbladen moeten wegdoen. Wel 
geprobeerd er heel snel  nog interessante 
items uit te vissen... maar dat is me slechts ten 
dele gelukt. 
 
Over artikelen die ik wel heb kunnen "redden" 
hoop ik later nog eens te schrijven. Als mijn 
leven in een rustiger "verzamelwater" is 
geraakt. Wat ik o.a. terugvond was een 
bouwtekening van een "Zelfbouw werpmolen". 
In het blad "Handig bekeken" (het hobbyblad 
voor vader en zoon). Een magazine uit de 50-
er jaren. Om precies te zijn: in no. 9 van maart 
1953; een maand na de watersnoodramp. In 
het decembernummer van 1952 is een artikel 
over het zelf maken van een splitcanehengel 
geplaatst. Ik zou het heel leuk vinden ook dat 
nummer in handen te krijgen. (PS.: de 
bibliotheek van Sportvisserij Nederland  heeft 
dit artikel niet; dat gaan we goed maken). 
Overigens: het technische niveau dat nodig is 
om vanaf de gedetailleerde bouwtekening een 
functionerende molen te maken is mijns 
inziens minstens HTS werktuigbouw… Wie 
durft de uitdaging aan? De schrijver van het 
artikel, de heer R. Huizinga, is een 
Hilversumse Sportvisser. Als verzamelaar zou 
ik best wat over hebben voor zo’n molentje. 
Reacties zijn hartelijk welkom. 
 

Harry Kelly 
 

 
Ga je aan de slag, Carl? 
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Makkie, toch? 
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