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Terugblik op het afgelopen verzameljaar. 
 
Wat viel er sinds vorig jaar september voor 
de vissende verzamelaar te beleven? Ik vind 
veel en ik zal proberen dit globaal te 
rubriceren: Geschreven nieuws, beurzen, 
veilingen en evenementen, Marktplaats en 
diversen. 
 
Geschreven nieuws 
 
Met veel plezier lees ik om de 2 maanden het 
blad “Classic Angling”. Er staat veel in wat de 
moeite waard is. Nieuwtjes, resultaten van 
veilingen, overzicht van beurzen, nieuwe 
boeken, historische bijzonderheden, 
biografieën, bijzondere vondsten, kortom een 
schat aan informatie. Met mooie plaatjes. Het 
is handig als je een beetje Engels kent (a little 
bit is enough). Ik ben al jaren abonnee en 
heb nog nooit de minste aandrang gehad het 
blad op te zeggen. Ik kan het aanbevelen. In 
het laatste nummer werd ik attent gemaakt op 
een nieuw boek van Ben Wright: 
“Spinningreel  Reference & Value Guide” 526 
bladzijden.  
 

 
Een leuke turf van 526 pagina’s ! 
 
Leesvoer over molens,  merken en de 
waarde ervan. Zeer informatief. Zo staan de 
Vendex molens er ook in; helaas mis ik mijn 
zo geliefde Hema molentjes. Evenals mijn 
plastic merkloze  monster molen waarover ik 
een aantal jaren geleden een artikel schreef. 

Ben heeft 250 exemplaren laten drukken, ik 
denk dat ze nu wel op zullen zijn… 
 
Een andere goede aankoop was (ook dankzij 
C.A.) de catalogus van de Neil Freeman 
veiling op 26 maart. 158 bladzijden puur 
genieten, schitterend uitgevoerd, wordt 
geheid een collectors item. Mijn tip: abonneer 
u op C.A. Verdere informatie via internet.  
  
De veilingen (auctions) bij respectievelijk Neil 
Freeman, Mullock en Hildebrandt lieten via 
internet weer  veel snoepgoed zien. Over de 
catalogus van Neil (voor 13 pond) heb ik het 
gehad. Mullock had spectaculair hoge prijzen 
achter haar items staan; ik heb nergens op 
geboden, vond het te gek. Hildebrandt had 
eveneens veel interessante zaken; op 12 
items bood ik en 1 was raak. Volgende keer 
iets hoger bieden. Via internet kun je alle info 
over bovengenoemde veilinghuizen 
opsnorren al koop ik standaard wel de 
schriftelijke catalogus van Hildebrandt. Daarin 
staat namelijk het overzicht van de 
opgebrachte prijzen van de voorgaande 
veiling. Zeer nuttige en soms verassende 
informatie.  
 
Beurzen, veilingen en evenementen. 
 
Ik heb een zwak voor beurzen waar ook een 
2e handsspullen stand staat. Er besluipt me 
steeds een onbedwingbare behoefte daar te 
zoeken naar interessante (vintage) 
hengelsportartikelen of koopjes (een gave 
Fair Play voor 15 euro of een Cardinal 33 
voor 10 euro omdat het slingerknopje los zit, 
etc.). Ik blijf het altijd spannend vinden. Je 
wordt er niet (snel) rijk van, het is ook niet 
altijd succesvol, maar het heerlijke gevoel dat 
je mogelijk iets leuks of bijzonders kunt 
vinden maakt alles goed. Veel weekenden 
worden hiermee gevuld, evenals mijn 
hobbykamer(s). 
 
Naast  de rommel- en vlooienmarkten wil ik  
met name een paar specifieke beurzen 
noemen. Om te beginnen de Open Dag van 
de Zaanse hengelsportvereniging. Zij 
verdient  een fors compliment voor  de 
voorbeeldige organisatie van deze dag.  Een 
heel informatieve opzet, breed assortiment en 
helaas weinig publiek. Ik hoop dat ze in de 
toekomst toch met deze formule doorgaan;  
in de loop der jaren vond ik bij hun 2e hands 
stand veel leuke zaken. Zaandam ligt een 
eind rijden van Zwolle maar ik ben  altijd met 
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een erg voldaan gevoel teruggereden. 
Afgelopen  keer was de buit een gigantische 
bos glashengels  uit de zwaardere categorie. 
Inclusief een stel Hardy’s, o.a. de bekende 
zzz  (zeer zware zee) -hengels die in de 
oudere Hardy catalogi bekend zijn geworden 
door Leslie Moncrieff ( die grote man met het 
witte gebreide Ierse petje met pluim). 
 

 
Leslie Moncrieff ten voeten uit 
 
Alles a.f. en deels “in need of repair”. Maar 
wel zeer spannend. Ook speciale 
castinghengels zaten er tussen, voorzien van 
mooie stickers, namen van de eigenaars, etc. 
Heerlijk materiaal om rustig bij weg te 
mijmeren en te bedenken hoe je de hengel in 
een zo goed  mogelijke (originele) staat kunt  
terugbrengen 
 
De Haarlemse hengelsportvereniging had 
ook haar open dag gehouden, inclusief een 
2e hands beurs. Omdat ik dacht de weg beter 
te weten dan mijn TomTom  (dom, dom) was 
ik pas een uur na opening ter plekke. Nog 3 
haakjes en een gebroken dobbertje waren er 
overgebleven (zwaar afgeprijsd, dat wel). 
Maar ik kreeg gratis koffie, dat (s)maakte veel 
goed. Ik hoorde dat er een levendige handel 
was geweest, met interessante spullen. Dus 
goede kans dat ze dit volgend jaar weer 
organiseren, ik weet nu waar ik moet zijn… 
Tip: zorg dat je op tijd bent, de mooiste 
spullen zijn het eerst weg. 
 

Huy (weer tegelijk met de open dag van de 
Deltavissers). Ik denk dat het ongeveer voor 
de 13 of 14e  keer was dat we de beurs in 
Huy bezochten. Het is een echte  traditie 
geworden de eerste zaterdag in februari  door 
te brengen in Huy (Wanze) om er spullen te 
verkopen (doet mijn vrouw) en aan te kopen 
(doe ik). Het assortiment is hier vaak 
interessant. Ik loop al een poosje mee, maar 
toch zag ik op een tafel  zeker 10 molens 
liggen die ik nog nooit eerder had gezien (ze 
staan wel in Ben Wright). Dat is me –buiten 
Eindhoven- niet  vaak overkomen. Daarnaast 
vielen er ook diverse “koopjes” te halen. 
Kortom : een mooie beurs, (“j’étais très 
heureux”).  
 
De jaarlijkse open dag van de SNB in Huizen 
heb ik moeten overslaan. Spit was de pijnlijke 
oorzaak. 
 

 
Een molen vol gaten (Zwitsers?) met een 
halve beugel,deels aluminium, deels 
brons ? Waarschijnlijk werk van dezelfde 
knutselaar als boven beschreven 
apparaat. Hoewel het “knullig “oogt, zitten 
hier vele liefdevolle knutseluren in. De 
molen heeft enkele vistechnische 
onvolkomenheden maar het slingerknopje 
ligt zeldzaam lekker in de hand. 
 
Koninginnedag (in Utrecht en Amsterdam). 
Helaas geen  vermeldenswaardige hengel-
sportvondsten. Wel een opblaasbare kano 
(voor de kleinkinderen). Mijn zwager kocht 
een strijkmachine (niet duur, wel zwaar), 
maar het thuisfront zat hier niet echt op te 
wachten. De stofzuiger met een typisch F-16 
geluid van de vorige Koninginnedag was –
emotioneel- nog niet verwerkt. Maar gezellig 
was het wel. 
 
Ardingly en Newark (een paar van de 
grotere “fairs”in England). Zo’n 2 maal per 
jaar ga ik met een Belgische reisorganisatie 
in  de Heidebloem (zo heet de bus) naar een 
grote Engelse vlooienmarkt. Wel een 
vermoeiende tocht maar meestal leuk. Je 
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kunt er bvb Phill Waller of Roger Stills tegen 
komen. Of een grote zak vol houten reels 
voor de prijs van een zak openhaard houtjes. 
Om op te knappen. Of een ongebruikte  
Hardy Smuggler De Luxe Spinning Rod , 7 
delig, 5/8 oz. 8.3” lang. Schitterende 
Burgundy uitvoering. Pure nostalgie. 
 
Empel. Klein maar fijn. Inderdaad niet de 
grootste beurs maar zeker een van de 
leukste en gezelligste die ik ken. Ook deze 
keer  interessante waar; niet in de laatste 
plaats omdat er achter in de zaal iemand 
stond met verzamelde werken waar ie van af 
wilde. Het was een kwaliteitsverzameling en 
de prijzen waren zeer schappelijk. Ik heb er 
heel leuke dingen gekocht, ook weer een 
paar zelf gemodificeerde (of geheel  
huisgemaakte) molens en reels. Waarmee 
Iwan zeker blij is te maken. Ik had de indruk 
dat iedereen het prima naar z’n zin had. Dus: 
Empel houden we er in. 
 

 
Een onverwoestbaar “Malloch type”- 
opwindapparaat, met versnelling en de 
mogelijkheid te werpen door de spoel een 
kwart slag te draaien. Een opwindend 
stukje huisvlijt, technisch heel knap 
uitgevoerd, waarschijnlijk van een 
bestaand model afgekeken. 
 
Eindhoven. Er gaat niets boven Eindhoven 
(of het moet dit jaar Vught zijn). Voor 
verzamelaars is dit het eenzame West-
Europese hoogtepunt. Voor het eerst heb ik 
hier dit maal meer spullen verkocht dan 
aangeschaft. Vraag niet hoe het kan… Een 
leuke verassing vond ik deze keer de stand 
van de nazaten van Hengelsport Arnhem. Ik 
kwam daar in de jaren 70 regelmatig (ik 
woonde in de buurt) en allerlei zaken van 
toen zag ik hier terug. Nu voor aantrekkelijke 

prijzen. Op een van mijn aankopen hoop ik 
nog eens in dit blad terug te komen. Het is 
een zeer bijzondere hengel waarvan de 
werking mij nog niet duidelijk is. Ik heb vaker 
lovend geschreven over Eindhoven. M.i. blijft 
dit het Mekka voor hengelsport verzamelaars. 
 
Hastière “Bourse de la Pêche” 
 
Dit plaatsje ligt aan de Maas, tussen Dinant 
en Givet  (een paar kilometer van de Franse 
grens verwijderd). We komen er graag, de 
omgeving is prachtig, het eten lekker en de 
taal onnavolgbaar (voor mij tenminste). In 
een kleine gemeenschapsruimte worden een 
stuk of 10 standhouders toegelaten (de 
overige ruimte is “restauratie”). De overige 
kraamhouders staan buiten, wel overdekt 
maar vol in de frisse wind. In de loop van de 
ochtend wordt de temperatuur dragelijker en 
als het niet regent is het prima uit te houden. 
 
Vanaf 07.00 uur is het voor de standhouders 
geopend, 2 uur later mogen gewone 
stervelingen naar binnen. Na betaling van 1 
euro. Dus al vroeg, terwijl de nevel langzaam 
van de Maas op trekt, staan we onze spullen 
uit te pakken. Soms word je daarbij 
(ongevraagd) geholpen door grijpgrage lieden 
die op zoek zijn naar het ultieme koopje dat 
uiteraard helemaal onder in de koffer wordt 
verwacht. Hoe zeg  je netjes -maar met 
overtuiging-,  in het Frans:  “kunt u nog 2 
minuutjes wachten”? Meestal heb ik mijn 
waren al geprijsd, maar het zou een keer de 
moeite waard zijn de gretige graaier die net 
de molen van zijn dromen heeft gevonden, te 
vragen: Wilt u die molen graag hebben? En 
dan bij “Ja graag” een buitensporig hoge prijs 
te noemen. Maar de klant is koning en als je 
niet aardig bent kom je nooit los. En deze 
actiepatronen horen een beetje bij het 
handelen. Ik betrap me er op dat ik ook heel 
graag zo vroeg mogelijk bij andere 
kraamhouders de spullen wel uit de dozen en 
tassen wil kijken. Dus we passen ons aan en 
meestal gaat het best goed en hebben de 
hele vroege vogels het vaak snel gezien. Ze 
zoeken vaak iets speciaals. 
 
In Hastière is altijd wel iets leuks te vinden, 
veel splitcane, franse molens, bijzondere 
vistuigen (de natuurlijke omstandigheden met 
de daaraan gekoppelde vistechnieken laten 
zich gelden). Relatief veel vliegvismateriaal, 
gericht op de kleine stroompjes, 
karpermateriaal gebaseerd op de visserij in 
grote meren. Waardoor je hier zeemolens 
kunt vinden die nog nooit zout hebben 
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geproefd. En zoek je agaat oogjes voor een 
vintage hengel of heel oud kunstaas? Ga hier 
maar eens kijken. Zeker 2 standhouders 
waren niet van plan na afloop van de beurs 
spullen mee terug te nemen. Dat ging dus 
voor een schertsbedrag naar liefhebbers (al 
moet worden gezegd dat het beste er wel 
tussen uit was). 
 
Ik vond er, zeer tot mijn genoegen, bij een 
VHV-lid, in de doos diversen een plastic 
buitenmodel molen. De vormgeving doet op 
bepaalde onderdelen sterk denken aan het 
naamloze plastic model waar ik eerder over 
schreef. ROC T2000 staat er op enkele 
stickertjes. Volgens de aanwezige 
deskundigen was deze molen van Zwitserse  
makelij. De aanwezige tekst in het molenhuis  
gaf echter aan dat het geboorteland France 
was. Via internet ben ik wat meer aan de 
weet gekomen, het is een regulier 
fabrieksmatig  product. Gebruiksaanwijzingen 
en verdere technische gegevens zijn echter 
nog niet gevonden. Ga ik nog achteraan (als 
het regent of ik me verveel). Ik hou u 
daarover op de hoogte. Al met al heb ik nog 
niet de link naar het naamloze model 
gevonden, maar denk wel te weten in welke 
richting ik moet zoeken.  
 
Een collega kraamgenoot liet me trots een 
look-a-like Mitchell 300 model zien van het 
merk Olympic. Dat brengt me op een 
gebeurtenis in Huy waar ik een paar leuke 
Shakespeare Sigma 35 molentjes zag liggen. 
Strak in de lak, de moeite waard. Totdat een 
nadere beschouwing leerde dat het hier ging 
om Russische (of Poolse) molentjes. Perfect 
gekopieerd. Is er trouwens iemand die look-a 
-like molens verzamelt? Verder vond ik 
enkele Mitchells met groene knopjes; 
sommige mensen zijn hier dol op. In Hastière 
liggen (lees: lagen) ze.  
 
Ik heb helaas weer meer gekocht dan 
verkocht, ondanks dappere plannen om te 
gaan “schonen”, vandaar het woordje helaas. 
Maar het was de moeite waard, het is 
weliswaar een eindje rijden (dankzij het 
onvolprezen en onnavolgbare Belgische 
wegbewijzeringsysteem *!#>>?/ .. nee, Harry 
dit komt niet door de censuur) maar je bent 
een weekend in een heel andere wereld. Aan 
te bevelen dus die Belgische beurzen. 
 
Marktplaats 
 
En dan Marktplaats. Over eBay zul je me 
(nog) niet horen. Elke dag worden er 

honderden hengelsport artikelen op 
Marktplaats aangeboden. Regelmatig bied ik 
op zaken; soms is het “raak”. Dat levert dan 
meestal een molentje of een ander artikel op, 
doorgaans conform de verwachtingen.  Een 
enkele keer is het artikel in betere conditie 
dan de foto doet vermoeden; soms wordt je- 
al dan niet opzettelijk- genept.  
 
Dan wordt een molen als nieuw aangeprezen 
terwijl er serieuze slijtage sporen zijn. Of dat 
er van molenmishandeling moet worden 
gesproken. Als gevolg van niet afspoelen na 
gebruik aan zee (roest, corrosie) of tandjes 
die van de radertjes zijn gebroken door 
(zinloos) geweld. Een keer was oplichting aan 
de orde: na overmaking van geld werd taal 
noch teken meer vernomen. Aangifte gedaan: 
dito resultaat.  
 
Er zijn  dus professionele oplichters actief op 
Marktplaats, gelukkig wordt er wel op gelet. 
Maar het liefste ben ik in de gelegenheid een 
aanstaande aankoop in de handen te nemen 
en te draaien, kijken, luisteren... vul maar in. 
Het is vaak ook een gevoelskwestie. Een 
oude vliegenreel met slijtagesporen rond het 
hendeltje of gleuven in de lijngeleider heeft 
voor mij zelfs een gevoelsmatige 
meerwaarde. Terwijl ik dat bij een  recente 
reel niet op prijs stel.  
 
Ook kun je  “life” veel  beter met de verkoper 
onderhandelen. Bij Marktplaats gaat dat 
omslachtiger. Neemt niet weg dat ik het 
fenomeen op zich een verrijking vind. En ik 
geniet van de teksten als daar amusante 
fouten in staan. Zoals een veerboot in plaats 
van voerboot, de bekende zware ABU rails, 
de splitcane hengel met pensluiting etc. 
 
Diversen. 
 
Als iemand nog porseleinen ogen zoekt, of 
lijnrolletjes, of oude Crystalis Junior molens, 
of koperen bussen voor bamboehengels , 
of... ik kijk met plezier of ik u kan helpen. 
 
De komende tijd staan de SNB-dag in Huizen 
(25-09) en Vught (29-10) nog op het 
programma. Daarover hoort u later meer. 
 
Veel vreugdevolle verzamelmomenten 
toegewenst. 
 

Harry Kelly 
h.n.kelly@hetnet.nl 


