
 

 .

Een rondje langs de velden  
(of: waar vond ik iets van mijn gading) 

 
De tijd gaat snel, voordat je het weet krijg je 
een seintje dat het nieuwe VHV/ACE 
verzamelblad weer naar de drukker moet en 
dat het leuk zou zijn als er wat in staat. Liefst 
van de leden. Ik ben geen professioneel 
schrijver, dus kost het me altijd wat moeite m’n 
verzamelbelevenissen (en dat zijn er genoeg) 
op schrift te stellen. Gelukkig helpt onze 
redactie daarbij. 
Min of meer gewoontegetrouw neem ik 
(chronologisch en geografisch geordend) de 
diverse beurzen/fairs/vlooienmarkten en 
manifestaties van het afgelopen jaar door. En 
sta stil bij een aantal aankopen of 
gebeurtenissen.  
 
De manifestaties 
 
Ik kijk een jaar terug en begin –uiteraard- bij 
onze beurs in Eindhoven. Het wordt misschien 
wat eentonig : ik vond het weer een geweldige 
happening. Veel leuke contacten, nog meer 
leuke spullen (gezien). Voor het eerst sinds 
jaren meer verkocht dan gekocht. Niet omdat 
het aanbod zo beperkt was. Maar de ruimte in 
de auto (en thuis) veroorzaakten deze 
ingetogenheid. Een woord van dank voor mijn 
lieve vrouw die mijn kraam professioneel 
bemenste, de spullen (uiteraard zeer de 
moeite waard) aanprees en, niet onbelangrijk, 
mij zodoende in de gelegenheid stelde rond te 
struinen. Een absoluut onbetaalbare sensatie 
voor iemand met een verzameltic. Heerlijk. De 
traditionele file op de trailerhelling en de 
drempelgerelateerde krachttermen horen 
hierbij. We leren er mee om te gaan (de 
meeste tenminste). 
 
Nog eerder dan deze beurs was die in 
Stellendam (Fly & Lure in het zout). Ik was er 
heen gegaan in de hoop er ook 2e hands 
activiteiten aan te treffen (want de vorige 
gelijknamige  beurs in Maurik had daarmee 
een topper). Mooi niet. Gelukkig heb ik de 
teleurstelling kunnen verwerken met het 
lekkerste bakje kibbeling dat ik in decennia heb 
geproefd. Als deze viskraam ook naar de 
aanstaande Lure&Fly komt (begin september, 
toch weer in Maurik) ben ik zeker van de partij. 
Een Michelinster waard. Overigens hebben de 
vliegvissers  weer gekozen voor een eigen Fly 
Fair  in Dronten. Begon stevig te lijken op de 
fameuze Fly Fairs in Hattem (IJsselsstein); het 
had een goede tweedehands beurs naast heel 
veel andere interessante zaken. Verderop 
meer hierover. De SNB organiseerde in Huizen 

een Manifestatie en die was ook zeer 
geslaagd, niet in het minst omdat er een hele 
grote tafel met tweedehands spullen 
beschikbaar was die propvol kwam te liggen. 
Wie nu nog met ongeschikt materiaal loopt te 
snoeken is daar niet geweest. Wij hebben 
geprobeerd op beide plaatsen reclame te 
maken voor onze VHV en dat lukte uitstekend. 
De komende SNB Manifestatie is op 12 
september, weer in Huizen. 
 
Grensoverschrijdende ervaringen 
 
Zoals sinds mensenheugenis gebruikelijk, 
werd er op de eerste zaterdag van februari in 
Huy (onder Luik) een “Brocante de Pêche” 
georganiseerd. (eerst dacht ik dat het iets met 
perziken was, maar het gaat om visspullen). 
Helaas weer tegelijk met de –ook zeker de 
moeite waard zijnde- manifestatie van de 
Deltavissers in Oudorp. De keuze viel op Huy, 
omdat het aanbod daar breder is en voor 
verzamelaars interessanter. Voor koopjes en 
informatie op zeevisgebied kan ik echter 
Oudorp aanraden. Elk jaar ervaren we Huy als 
gezellig en waardevol; al zouden we 
overdrijven mochten we stellen er elk jaar 
spectaculaire vondsten te doen. Houden we er 
zeker in. 
 
Dit geldt ook voor Kessel, waar de jaarlijkse 
open dag van de Kesselse vliegvisclub 
plaatsvond. Klein en druk maar oergezellig 
waarbij men ook nog een hengeltje kan 
uitwerpen in de plaatselijke vijver. Zoek je 
echte kwaliteitsspullen (topmerken) voor een 
zeer schappelijke  prijs dan is deze dag aan te 
raden. 
 
Recent waren we in Hastière (bij Dinant). Een 
kleine (maar leuke) beurs. Een aantal items 
gekocht; mogelijk iets zeldzaams er bij, maar 
eerst moeten deskundigen zich daar nog over 
uitspreken. Het rondneuzen was dankzij een 
misstap van mij (ik dacht dat de begane grond 
al bereikt was maar er waren nog 3 treden te 
gaan) een pijnlijke aangelegenheid. Met een 
flink verzwikte enkel schuift het toch niet zo 
lekker. En de terugreis (we wilden gezien de 
situatie na afloop van de beurs graag snel naar 
huis) was dankzij de enigszins onlogische 
Belgische (en Franstalige) bewegwijzerings-
systematiek aanzienlijk langer dan gepland. 
Wel veel natuurschoon gezien want de 
Maasvallei is werkelijk prachtig. Doch daarvoor 
hadden we de lange reis niet ondernomen… 
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Empel (e.o.) 
 
Ook hier geldt uitdrukkelijk: klein maar fijn (in 
de Lachende Vis-spullenverzamelaar). Leuk 
verkocht en leuk ingekocht. Uit de 
nalatenschap van een zeer gedreven 
verzamelaar werd een forse hoeveelheid 
prijscouranten, catalogi  en brochures (van o.a. 
Jan Schreiner, Peeters, ABU, Ome Willem, 
CJW, etc.) aangeboden. Sommige artikelen 
meer dan 30 jaar oud (en zeldzaam). Hier was 
veel belangstelling voor; neus nog eens op je 
eigen zolder naar oud leesvoer, het kan de 
moeite waard zijn. In de loop der jaren is er op 
dit gebied veel weggedaan, met het oud papier 
mee. Dus wordt het zeldzaam. Zo’n oude 
catalogus van Peeters uit begin van de jaren 
80:  (v)fantastisch voer voor verzamelaars.  
 
Bij een van de tafelaars (standhouder is een te 
zwaar begrip in dit verband) vond ik een ABU 
Ambassadeur 5001 in een bijzondere 
kleurstelling.  De prijs rechtvaardigde mijns 
inziens de verwachting dat het een  origineel  
exemplaar betrof. Niet dus. Origineel 
(over)spuitwerk. Moest verboden worden. Ik 
denk dat verborgen gebreken best te goeder 
trouw kunnen worden doorverkocht. 
Terugdraaien van de koop zou in zo’n geval 
zonder meer mogelijk moeten zijn. Bij bewuste 
nep (maar hoe bewijs je zoiets) zou er aan een 
sanctie mogen worden gedacht. Ik heb wel 
enkele ideeen. De “overtreding” moet dan wel 
ernstiger zijn dan bv. één stomp haakje in een 
doosje van 100. 
Uiteraard moet je zelf ook een beetje “uit je 
doppen kijken”. Eerlijk zaken doen en 
vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten 
voor een club als de onze. 
 
We gaan verder. (Nee, niet met de beurs in 
Zaandam, die was er helaas dit jaar niet). Wel 
was er de vrijmarkt ter gelegenheid van 
Koninginnedag. Zoals bekend (mogelijk ook 
niet) ga ik elk jaar op Koninginnedag naar 
Amsterdam. Heerlijk sfeertje en soms leuke 
(vis)spullen. De avond ervoor “doen” we de 
vrijmarkt in Utrecht. Dit jaar: niets. De eerste 2 
uur in Amsterdam leverden ook niets op. Toen 
zag ik een paar hengeltjes tegen een kraampje 
staan. Modern materiaal, niet echt 
spectaculair. We raakten aan de praat met de 
verkoper en die liet toen een stapel hengels 
(de meeste in foedraal) zien die achter hem 
lag. Mocht ik gerust in neuzen. Nou, dat heb ik 
gedaan. Zeer de moeite waard. De meeste 
hengels waren zelfgemaakt of afkomstig van 
(gerenommeerde) winkeliers. Veel Fibatube 
blanks. Maar duidelijk afkomstig van een zeer 

veelzijdig hengelaar. Zelden heb ik zo snel 
foedralen geopend en gedicht. Toen ik een 
flink aantal hengels bij elkaar had, wachtte ik in 
spanning af wat het zou moeten kosten en na 
het horen van de prijs ging ik nog 
enthousiaster verder. De totale bos bracht ik 
snel naar de auto; in zo’n mensenmassa moet 
je niet alleen op hengelogen letten. Later ben 
ik zelfs nog een keer teruggegaan en heb mijn 
kaartje achtergelaten toen ik hoorde dat er ook 
nog een flink aantal –nog te sorteren- 
kwaliteitsmolens thuis lag. Dus naar de 
verkoper thuis en ik moet zeggen: het was de 
moeite waard. Sommige mensen zorgen echt 
voorbeeldig voor hun materiaal. Ik heb maar 
niet gevraagd wat hij voor mijn komst op 
Koninginnedag aan hengels had verkocht. 
 
De andere rommel– en vlooienmarkten zijn uit 
voorgaande nummers wel bekend; de 
“Geffense Plas” en de “IJ-markt” in Amsterdam 
waren dit jaar met name de moeite waard. 
Ondanks licht teruglopend aanbod kom ik toch 
regelmatig verzamelwaardig materiaal tegen. 
Zo vond ik in Zwolle een “vintage” 
huisgemaakte beetdetector, uit Oldenzaal 
afkomstig. Ik zal hem meenemen naar 
Eindhoven. 
 
England (Ardingly en Newark) 
 
Via Belgie een paar keer naar een grote “Fair” 
geweest. Altijd wel iets te beleven. In Ardingly, 
in een berg  ongeselecteerde rommel zag ik 
een molentje. Typisch Engels model, een 
Morrit. Toen ik het nader bekeek zag ik op de 
zijkant staan “CHIEF made in Italy”. 
 

 
Een Morrit of niet ? 

 
Het model is terug te vinden in het zeer 
informatieve boek over Italiaanse molens van 
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o.a. Silvano Baraldi (blz.140). Daar staat 
echter P9 op de zijkant. Mijn vraag: wat heeft 
een Italiaans molentje te zoeken in England als 
daar (praktisch) hetzelfde molentje ook wordt 
gefabriceerd. Daar moet een verhaal achter 
zitten en dit boeit me bijna net zo sterk als de 
technische aspecten van dit artikel. Wie weet 
hier meer over te vertellen? 
 

 
Nee, duidelijk ’Made in Italy’ 

 
Een soortgelijke vraag betreft het reeltje (zie 
hieronder) dat, met een ander aluminium  
plaatje (met vage tekst) op blz. 148 van 
bovengenoemd boek is te vinden. In eerste 
instantie dacht ik dat het om een Oost 
europees reeltje  ging, maar door toeval zag ik 
dat ie uit Italië afkomstig was. Wie weet 
hierover meer te vertellen? 
 

 
Zoeken we uit… 

 
In Ardingly liepen we Phil Waller tegen het lijf 
(van de boekjes ”Fishing reels Collecting for 
all”). Leuk gesprek gehad, o.a. over Kelly reels. 
Verder struinend vond ik op enig moment een 
Farlow reel en m’n maat twijfelde aan de 

echtheid vanwege het niet zo fraaie 
graveerwerk achterop. Hij had ook een Farlow 
reel en die was beduidend mooier gegraveerd. 
Aziatische import? Op naar Phil. Zijn oordeel 
was zonneklaar: een heel mooi origineel 
exemplaar, zeker voor de 10 pond die het 
gekost had. (We wisten dat Phil wel van een 
grapje hield). 
 

 
Dus toch een echte Farlow ?! 

 
In Newark vond ik een driedelige splitcane 
(zware) karper/zalm hengel met kapot topoog. 
Verder in uitstekende staat, helaas merkloos. 
Prijs: een lachertje. Misschien omdat de 
verkoper absoluut geen verstand had van 
hengelspullen en er graag vanaf wilde. Op een 
specifieke hengelspullenmarkt zal je zoiets niet 
snel overkomen, gewoon omdat de 
“materiedeskundigheid” en kennis van de 
marktprijzen bij de aanbieders veel groter is.  
 
Auctions 
 
De bekende veilinghuizen (voor ons 
interessant) Freeman, Mullock en Hildebrandt. 
Bij elkaar hielden bovengenoemde firma’s een 
stuk of acht veilingen van hengelsportspullen. 
De catalogi (tegenwoordig  ook op internet) zijn 
altijd een bron van visueel genot. Op diverse 
“lots” meegedaan (inclusief 2 Kelly reels die ik 
helaas miste). Ik kreeg wel toegewezen een 15 
tal ABU Ambassadeur spoelen uit vroegere 
tijden en een flinke hoeveelheid onderdelen 
van deze reels. Als iemand nog een spoeltje of 
veertje zoekt  van deze oudjes: je mag me 
vragen. Hou de veilingdata in de gaten (ze 
staan o.a. in Classic Angling, een zeer 
informatief blad). 
 
Marktplaats 
 
Ook daar vindt u (soms) voor verzamelaars 
interessante zaken. Wat te denken van een 
"Jungborn" werpmolen van het model: Schalke 
040 (zie foto op volgende pagina).   
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Jungborn molentje… 

 

 
voor voetbalfans 

 
Kun je twee passies combineren. Een poos 
terug vond ik een mooie driedelige splitcane 
hengel (  “versierd” met de letters D d V en 
B&R plus ook nog het Casting Corner logo). 
Wat is de betekenis van al die letters. Wie kan 
er meer over zeggen? Hoeveel zijn er (waar) 
gemaakt, wanneer? Overigens, ik had enige 
twijfel over  de originaliteit maar toen recent er 
nog een soortgelijk exemplaar werd 
aangeboden (Derk de Vries) en de uitvoering 
praktisch gelijk was aan mijn aankoop was ik 
helemaal gerustgesteld.   
 

 
ABU Ambassadeur 

Ik kocht er ook een Ambassadeur reel met –
vermeld- gebreken (aangelaste voet) Goed 
voor onderdelen. Maar zonder lijngeleider. De 
ontstane gaten in het frame zijn echter zo 
professioneel gedicht dat je bijna vermoedt dat 
dit in de fabriek is gedaan. Maar dat verklaart 
niet waarom de bijbehorende tandwieltjes er 
wel in zaten. Kortom een leuke vraag die me 
toch intrigeert. Het verwijderen van de 
lijngeleiders gebeurde vroeger vaak door de 
casters die als basis de gewone (vis)reels 
gebruikten. 
 
Nog vermeldenswaard 
 
De Fly Fair in Dronten was voor de bezoeker 
de moeite waard. Er waren veel nieuwe 
spullen te zien, er was veel te doen. Zeker de 
moeite waard was een veiling van 
vliegvisspullen uit de nalatenschap van Kees 
Ketting. Wie hier niet bij was heeft een 
geweldige kans gemist om hoogwaardig oud 
vliegvismateriaal van zeer gerenommeerde 
merken voor een unieke prijs aan te schaffen. 
Een eenmalige gebeurtenis. 
 
Ooit van de “Sharkfin” gehoord? Dat is een 
spoel met uitsparingen in de rand. Volgens de 
bedenker moet deze vorm verdere worpen 
mogelijk maken. Mijn gevoel zegt me dat een 
gladde rand verder gooit maar misschien moet 
Iwan nog eens een keer aan de bak. In het 
verleden had de (inmiddels befaamde) ABU 
molen met halfgesloten kap (505 etc.) de naam 
minder ver te werpen dan een reguliere molen. 
Een serie praktijktests (door Iwan) wees uit dat 
daar geen sprake van was en op slag werd de 
ABU populair(der). Paladin, Sharkfin en 
Hengeldiscount in Oldemarkt maken u wijzer 
over dit fenomeen. 
 
In België  (waar anders) zagen we een hengel 
met de geleideogen spiraalvormig op de blank 
gemonteerd. Ik suggereerde dat de 
monterende Chinees dronken was geweest 
maar dat werd bestreden; het was een 
bewuste uitvoering. Mogelijk om zowel met 
reel als molen met dezelfde hengel te kunnen 
vissen? Werkt het? Misschien weet Felix het 
antwoord. 
 
Graag tot ziens in Eindhoven. 
 
Harry Kelly. 
038 4538994    e-mail:  h.n.kelly@hetnet.nl 


