
Diversen 
 

 
Ik vind het altijd lastig een goede kop voor een 
schriftelijke bijdrage aan ons Verzamelaarsblad 
te bedenken. Zeker wanneer het niet over een 
kernthema gaat, maar over “van alles en nog 
wat” waar ik als verzamelaar mee werd 
geconfronteerd. 
Waar beginnen we mee? 
 
Eindhoven 
 
Deze plaats is ooit bekend geworden door Philips 
en DAF, maar de laatste jaren wordt de naam 
steeds sterker geassocieerd met oude 
hengelspullen. Dit Mekka voor oude 
vistuigverzamelaars 
(die ook heel jeugdig kunnen zijn), maakte z’n 
faam ook dit jaar weer volledig waar. 
Gezellig druk, een overvloed aan spullen, 
waaronder ook nu weer zaken waarvan ik het 
bestaan niet kon bevroeden. Genieten dus. 
 
Ik had zelf behoorlijk wat items meegenomen, 
waaronder veel hengels, boeken, vliegbindspul, 
akertjes, foedralen etc. van een ouder iemand 
die kleiner ging wonen … en dus moest 
opruimen; dan heb je gauw 2 tafels vol. 
Gelukkig wilde m’n vrouw wel mee, zodat het 
verkoopgedeelte in goede handen was en Harry 
heerlijk langs de andere tafeltjes kon “banjeren”. 
Er zijn weinig dagen waarop ik me zo vermaak, 
of het zou in een bootje op een Iers meer 
moeten zijn, terwijl de vis happig is. En dan nog 
… Je bent alleen wel snel door je handgeld 
heen. 
 
Wat maak je mee? 
Nou, bijvoorbeeld dat een Duits sprekende klant 
een oud houten tuigendoosje koopt. Er 
ontbraken echter een aantal tuigplankjes. Daar 
was de prijs ook op gebaseerd, want ook al 
verkoop ik vistuig, ik wil het zelf niet zijn. Maar 
goed, Karl Heinz uitte z’n ongenoegen en hij had 
het helemaal gehad toen hij op de veilingtafel 
een bundeltje tuigplankjes ontwaarde. Hij dacht 
dat dit de ontbrekende plankjes waren en vond 
de gang van zaken stijlloos. De verklaring dat 
deze twee zaken volstrekt niets met elkaar te 
maken hadden werd niet serieus genomen. 
Uiteraard bood onze vriend op de veilingplankjes 
en hij kreeg ze niet te duur. Karl Heinz ganz 
zufrieden … tot aan het moment waarop bleek 
dat deze plankjes 3 cm langer waren dan het 
doosje. Volgende keer is mijn bijdrage aan de 
veiling een zaagje. 
Want vissen en verzamelen is vooral een 
kwestie van geduld en goed opletten. 

Andere wanklanken heb ik nauwelijks gehoord, 
of het moet m’n eigen geluid geweest zijn toen ik 
probeerde een doos met jaargangen 
Sportvisserjournaal etc. op te tillen. Deze werd 
ook geveild en voor een zeer laag bedragje bleef 
ik er aan hangen. Intussen heb ik er al weer veel 
leesplezier aan beleefd. 
De indrukwekkende ABU strandhengel, ja die 
van 1 kg. was heel snel verkocht, alsof iemand 
er op zat te wachten. Kijken of de truc nog een 
keer werkt: ik heb een hele mooie Hardy 3-delige 
16ft, AFTMA 11 carbon vliegenhengel, nieuw. 
Inderdaad, 2-handig. Eveneens voor de 
krachtpatser. 
 

 
 
Ik had een vriend beloofd uit te kijken naar een 
gebruikte Marquis #5. Na intensief zoeken, 
kwam ik niet verder dan een op het oog nieuwe 
reel, in zeer goede conditie, maar uiteraard 
redelijk geprijsd. Ik had een beetje opgeschept 
over de kans zoiets voor een heel schappelijke 
prijs in Eindhoven te vinden, durfde eigenlijk niet 
zonder reel thuis te komen en kocht hem dus. 
Tegen het einde van de beurs kijk ik bij m’n 
goede buurman op tafel en wat ligt daar? Juist, 
een iets minder mooie, maar goede Marguis #5 
met reservespoel voor een heel schappelijke 
prijs. Koop gesloten en zo heb ik zelf weer een 
mooie Marquis in de aanbieding, hoewel ik merk 
dat ik me er aan ga hechten. Moraal: zoek de 
spullen niet te ver en blijf volhouden. 
Wat me ook overkwam: een laag geprijsde 
molen die er aan de buitenkant perfect uitzag, 



maar van binnen een veertje bleek te missen. De 
standhouder gaf ongevraagd, toen ik het 
kleinood wilde kopen aan, dat er een veertje 
miste en dat daarom de prijs zo laag was. Dit 
vind ik correct handelen, het voorkomt 
teleurstelling, je weet welke risico’s je neemt. 
 
Niets is zo teleurstellend als thuis tot de 
ontdekking te komen dat je pas verworven 
aanschaf verborgen gebreken vertoont. Soms 
reparabel, dan is er weinig aan de hand (want 
als het heel erg is bel ik even Apeldoorn), maar 
soms ook niet reparabel en dat is dan balen. 
 
Voorbeeld: een oud model Ambassadeur reel 
van ABU, waar met parkerschroefjes de zijplaat 
aan de verbindingsasjes is bevestigd. Zelfs ABU 
kan daar niet tegen. Aan de buitenkant valt dat 
moeilijk waar te nemen, dus weet je ook niet of 
de verkoper te kwader trouw is geweest. Maar 
het is zeker niet leuk. 
 
Leerzaam was het oordeel van Luc de Medts 
over een paar Mitchell molens; een 304 in doos 
en een automatische met een aparte spoelknop. 
Luc wist daar veel informatie over te geven, 
wellicht dat hij dit nog eens op papier wil zetten 
als interessant verhaal voor ons allen. 
 
Een bezigheid die thuis plaatsvond was het 
zoeken naar de juiste geboortedata van een paar 
Ambassadeur 6000 reels (zonder nummer in hun 
voet). Met twee boeken (Vintage fishing reels of 
Sweden en The Ambassadeur and I) kwamen 
we een heel end. Voor de echte ABU-fanaat: een 
van deze reels heeft een uitsparing in de rand, 
keurig afgedicht, maar het lijkt een beetje een 
fabrieksfout te zijn die perfect is gerepareerd. 
 
Over boeken gesproken: het viel me op (en 
tegen) dat het boek Alte Angelrollen van W. 
Hoppenrath inhoudelijk erg veel gelijkenis 
vertoont met een Amerikaans boekje. 
 
Bij het ordenen van een aantal splitcane hengels 
kwam ik de namen tegen van Mol en Wilco en 
Ome Willem. Wie weet over deze 
personen/firma’s iets te schrijven? 
 
Blitterswijk 
 
De “Limfly”, dit jaar gehouden te Blitterswijk, was 
leuk, met name het 2e hands hoekje dat op 
Limburgse, dus heel gezellige wijze gerund 
werd. 
Aan veel spullen die daar lagen of hingen was 
een vishistorie te herkennen. Zo lagen er een 
aantal boeken die aan Piet Veugelers hadden 
toebehoord. Ik ben er zuinig op. 
 

Het goede van zo’n 2e hands hoek is dat op deze 
manier wordt voorkomen dat waardevolle 
hengelspullen soms ongewild bij het grof vuil 
terecht komen, omdat men er geen weg mee 
weet. Ik denk dat dit een vaker voorkomend 
probleem is, waar misschien voor onze club een 
schone taak kan liggen? Ik heb er wel een aantal 
ideeën over. 
 
Soms komen oude visspullen op vlooienmarkten 
terecht, reden voor mij om regelmatig daar eens 
rond te struinen. Een enkele keer is het Bingo!, 
helaas vroeger vaker dan tegenwoordig. 
 
Zo verdwaalde ik recentelijk op de Veluwe en 
kwam in Barneveld op de vlooienmarkt terecht. 
 
Tussen de kalkeieren en de grammofoonplaten 
van Mieke Telkamp en het Urker Visserskoor lag 
daar zo maar een … grammofoonplaat over 
vissen. Titel: Gone Fishing, uitgave in 1970, door 
de BBC, met daarop gesproken teksten van 
vooraanstaande Britse hengelaars. 
Door henzelf ingesproken. Inclusief een quiz 
waarvan de antwoorden achter op de hoes 
staan.De voorkant van de hoes is erg fraai, een 
compilatie van Hardy spullen, met medewerking 
van de Hardyshop aan de Pall Mall street. Nooit 
geweten dat zoiets bestond. 
 
Verder ter lering en vermaak het volgende. 
Met regelmaat ontvang ik, vooral uit Engeland, 
fraaie catalogi van firma’s die veilingen 
organiseren. Er naar toe gaan is meestal niet 
mogelijk, maar soms zijn de artikelen zo 
aantrekkelijk dat ik dan maar een schriftelijk bod 
doe. 
 
Een enkele keer is het raak. Zo ontving ik enige 
maanden geleden een kolossaal pakket, gewicht 
ruim boven de 10 kg, afmeting een kleine m³, uit 
Engeland. De inhoud was een “green vinyl seat 
box”, inclusief een aantal reels. Dat gelukkig wel. 
Wist ik veel dat het frame uit zwaar betonijzer 
bestond, geschikt om gewichten van 100+ kg te 
torsen? 
De P&P kosten logen er niet om, reden om nu bij 
bestellingen te vermelden dat het gewicht niet 
meer dan 2 kg mag bedragen. 
 
Tot slot ben ik van mening dat het verzamelen 
van Kelly-reels een geduldvragende bezigheid is, 
waarbij alle hulp dankbaar wordt aanvaard. 
Verzamel ze! 
 
 

Harry Kelly 


