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Een rondje verzamelen met Harry 
 
Inleiding 
 
Omdat onze club de (goede) traditie heeft om 
minstens een maal per jaar het clubblad aan 
de leden te zenden, moet er copij worden 
geproduceerd. Dit gegeven zet ons aan tot 
schrijven. En dan ligt het voor de hand terug 
te blikken op het afgelopen jaar en ervaringen 
op verzamelgebied in deze periode te 
vermelden. Mijn bijdrage bestaat deze keer 
uit een beschouwelijk deel en uiteenlopende 
ervaringen. 
 
Van toen naar nu 
 
Vanaf het moment dat ik op eigen benen 
stond (economisch gezien dan) heb ik een 
fascinatie (afwijking) gehad voor hengelsport-
(materiaal). Ik ben inmiddels 67 jaar en kan 
me allerlei ontwikkelingen op het gebied van 
de hengelsport chronologisch  goed voor de 
geest halen. Zoals de eerste werpmolens (die 
ik zag, ze bestonden natuurlijk al langer). Dit 
was zo ongeveer het meest begeerde 
voorwerp uit mijn tienertijd (een bromfiets 
stond er nog boven maar die was echt 
onbereikbaar). Ik weet nog dat ik met grote 
regelmaat voor de etalage van 
speelgoedzaak annex hengelsportwinkelier 
Beudeker (Hoofdstraat Meppel) stond te 
kijken naar de visspullen. Daar lag ook de 
Mitchell CAP, voor 35 guldens! Deze bleef 
jaren onbereikbaar voor mij, pas aan het eind 
van de middelbare school lukte het mij, na 
een lange spaaractie, dit Cappie te kopen. Ik 
was de koning te rijk. De bijbehorende 
werphengel was aanvankelijk een bamboe 
top gemonteerd in een bezemsteel (nee, 
geen hele) voorzien van eigengemaakte 
ringen van ijzerdraad. Ik geef toe, het was 
een beetje behelpen maar het visplezier was 
er niet minder om. Het Staphorster veld was 
in die jaren mijn territorium. Met een 
aquariumachtige kwaliteit,  zuiver, helder en 
stikvol vis. 
Vanaf die periode ben ik ook leesvoer gaan 
“verzamelen” (= een ander woord voor “te 
beroerd om op te ruimen” zou ongetwijfeld de 
definitie van Kees Ketting geluid hebben). 
Deels in de vorm van abonnementen op 
hengelsportbladen, deels via catalogi, folders, 
boeken etc... De beperkingen waren 
aanvankelijk vooral financieel (het was toen 
nog in de mode per gezin 1 kostwinner te 
hebben) en gebrek aan kennis van het 
aanbod. TV, internet, etc. was er niet of 
mondjesmaat. Toonaangevende zaken had je 

vooral in de Randstad. Als ik daar een enkele 
keer moest zijn ging er een wereld voor me 
open (Peeters, Jan Schreiner, Fenger, van 
Beurden die hadden spullen die ik in mijn 
regio niet  tegenkwam). Ik denk er met 
weemoed en plezier aan terug. In de loop der 
jaren groeide het “vergeten weg te gooien” uit 
tot vele jaargangen van zo ongeveer alle 
Nederlandse visbladen. Plus  een aantal 
Engelse en Duitse abonnementen. Soms 
wisselde ik van abonnement, soms zegde ik 
op. Soms stopte een blad er mee (ik denk 
aan “Voor en door de Visser”, klein maar heel 
fijn...)  Dit resulteerde in ettelijke kubieke 
meters  aan jaargangen en wanden vol 
visboeken. Op zich dus absoluut geen 
prestatie: gewoon te lui geweest om weg te 
gooien. 
 
Nu 
 
Inmiddels heb ik iets meer tijd gekregen ( 
tevens ondersteund door stimulerende 
woorden van mijn lieve gezellin) om na te 
denken over wat ik met al die gestolde 
visvreugde ga doen. Ik wil wel weten wat ik 
weggooi… dus lees ik alles eerst door... en 
krijg er heerlijke nostalgische emoties door... 
maar het ruimt niet echt op. 
Het geschetste traject geldt ook voor boeken, 
hengels, molens, kunstaas, onderdelen en 
vele aanverwante artikelen. Blijft dus de 
vraag: hoe krijg je dit uitdijende hengelheelal 
op een goede manier onder controle? Leeftijd 
en leefruimte zijn niet onbegrensd. Voor 
serieuze suggesties in de richting van een 
oplossing hou ik mij van harte aanbevolen. 
Denk maar eens met me mee. Overigens: 
anderen, o.a. Jan Eggers hebben ook al eens 
deze materie ter sprake gebracht. Aan het 
eind van mijn artikel vindt je mijn e-mail adres 
en tel. nr. 
 
Waardevol? 
 
In het afgelopen jaar heb ik een aantal keren 
van nabij meegemaakt dat een omvangrijke 
“verzameling” hengelspullen een nieuwe plek 
moesten vinden. Soms op heel korte termijn. 
Ook dit onderwerp is wel eens vaker aan de 
orde geweest. Of hier voor onze club ook 
taken zijn weggelegd? Ik denk dan met name 
aan een “doorverwijsfunctie”.  Er is binnen 
onze club toch een  grote hoeveelheid kennis 
en deskundigheid aanwezig. Merkgebonden 
(DAM, ABU, Mitchell, etc.) maar ook op 
speciaal terrein (tuigenplankjes, ivoren 
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kunstaas, splitcane hengels korter dan 2 
meter, etc.)  Hoe je deze “know how” zodanig 
kunt organiseren dat bovengenoemde vragen 
er mee kunnen worden beantwoord is een 
doordenkertje; ik ben er in elk geval nog niet 
uit. Hoe tuig je eventueel een “infocentrum“ 
op? Een bijkomend aspect is het volgende: 
hoe verleidelijk is het om een vraagsteller (“ik 
heb hier van mijn oudoom een grote 
hoeveelheid houten hengels en vismolens 
georven (geërfd); volgende week moet het 
huis leeg zijn, wat moet ik met deze spullen, 
hebben jullie interesse ?”) niet wijzer te 
maken dan zij/hij is? Integriteit, 
(markt)deskundigheid en vertrouwen zijn m.i. 
onlosmakelijk verbonden met dit vraagstuk. Ik 
sluit niet uit dat we hier als club geen rol in 
(kunnen, willen) spelen. Maar dat er wel over 
nagedacht mag worden (om te voorkomen 
dat ook uniek hengelsportmateriaal bij het 
grof vuil terecht komt) lijkt me voor de hand te 
liggen. 
Ik krijg ook wel eens vragen in de sfeer van: 
Ik heb hier een Paine splitcane hengel uit 
1895; wat is ie waard? Naar wie verwijs je 
eventueel door? Je kunt zeggen “Zet maar op 
Marktplaats of eBay”. Soms doe ik dat ook, er 
zijn echter ook situaties waarbij je een 
specifieker advies zou willen geven. Hoe ga 
je dan te werk? 
Inmiddels heb ik vrij veel lectuur (catalogi) en 
boeken (naslagwerken) over oude en 
bijzondere hengelspullen (enkele 10-tallen 
zeker). Ook internet biedt interessante 
mogelijkheden. In het verleden is, als ik het 
me goed herinner, ooit een lijst verschenen 
met boeken op dit gebied. Maar er is veel bij 
gekomen, een actualisering lijkt niet 
misplaatst. Ik ben (ook) digibeet, maar hier 
moet met onze hedendaagse ICT-
mogelijkheden iets nuttigs in te doen zijn. 
Opmerkingen en suggesties zijn van harte 
welkom. 
 
Een rondje langs de velden 
 
Dit is een wat algemeen kopje dat slechts 
gedeeltelijk de lading dekt. Dit jaar heb ik -
zeer tot mijn spijt- de beurzen van Empel en 
Zaandam moeten missen. Over Empel 
hoorde ik opwindende verhalen... ook 
Zaandam kreeg een dikke plus. In ons 
volgende blad hoop ik weer een 
“ooggetuigenverslag” te doen. Deze 
afwezigheid had voornamelijk te maken met  
een langdurig bezoek aan vrienden, ergens 
aan de lange Chileense kust. Mijn vriend 
aldaar vist heel veel (voor de lol en voor de 
pot), maar moderne materialen zijn er 

schaars. Dus neem ik behoorlijk wat spullen 
van hier mee naar daar. Hij blij (en ik ook). 
Het vismateriaal wordt er genadeloos getest. 
Ik had een stel hengels meegenomen (2- 
delig). Keurig verpakt in een stevige 
lichtgewicht foudraal. Mocht kosteloos mee 
als het totale bagagegewicht beneden de 23 
kg. bleef... Mooi dat er op Schiphol  60 euro 
extra betaald moest worden. Het tijdperk van 
de 2-delige hengels is daarmee voor vliegers 
voorbij. Hier zie je een (economische) impuls 
richting meerdelige reishengels. Dit even 
terzijde. Voor antiek hengelmateriaal hoef je 
niet naar Chili. Of je moet oude handlijnen 
(zelden antiek) of stenen pijlpunten (wel zeer 
antiek, maar verboden uit te voeren) willen 
verzamelen. Ik kan nog melden dat zand en 
zeewater een slopende werking hebben op 
molens (en  hengels) en dat je ook hier grote 
kwaliteitsverschillen kunt aantreffen. Bijna 
altijd openbaart zich dat na verloop van tijd. 
De (ervarings)praktijk heeft altijd het laatste 
woord, ondanks de fraaie reclame bij de 
introductie van nieuwe materialen. 
 
Mullock en Hildebrandt 
 
Dit blijven interessante veilingen. Hildebrandt 
heeft relatief veel jonge loten in het 
assortiment; Mullock is meer van oude 
spullen. Regelmatig vind je in Classic Angling 
(heerlijk blad is dat toch) nabeschouwingen 
van de veilingen. Trends worden 
waargenomen, bijzondere aanbiedingen of 
prijzen worden vermeld. Uiteraard achteraf, 
anders zou je (met voorwetenschap) leuke 
koopjes op de kop kunnen tikken. Ik heb in 
het afgelopen jaar op geen van beide 
veilingen een “bid” gehonoreerd gekregen, 
dus doe ik waarschijnlijk iets fout. Het zij zo. 
Dus gauw  verder naar 
 
Marktplaats 
 
Altijd een bron van (dagelijkse) informatie en 
soms vreugde. Ik heb via MP een paar leuke 
aankopen kunnen doen (o.a. een uniek 
exemplaar van de “naafreel”, ook wel 
Bik(e)reel genoemd, naar de aanbieder op 
Marktplaats- zie de foto). Veel plezier beleef 
ik aan de omschrijvingen van de aangeboden 
spullen. De Nederlandse taal  wordt creatief 
gebruikt. Minder waardering heb ik voor 
aanbiedingen waarbij wordt gesproken over 
“goed werkend”of ”als nieuw”. Terwijl de reel 
finaal uit het lood staat (gevolg van een 
heftige stuiterpartij) of tandwielen met losse 
tandjes. Ook kromme assen komen 
regelmatig voor. Dit moet op te merken zijn 
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als je aan de slinger draait... Afbeeldingen  
van hengels die niet geheel op de foto staan 
en die 10cm van de top missen. Gelukkig zijn 
wij als verzamelaars onder elkaar het hier 
over gloeiend eens: zoiets doe je niet! 
 

 
Naafreel of Bik(e)reel 
 
Wolvega 
 
Op de plaatselijke drafbaan wordt met 
regelmaat een bescheiden maar wel 
gezellige (tenminste bij droog weer) 
rommelmarkt gehouden. Midden in het 
waterrijke Friesland betekent dit: regelmatig 
hengelspullen. Recent nog een aantal 
hengels, uit een nalatenschap (de aanbieder 
had er zgn. niets mee, wilde alleen het spul 
niet -weer- mee terug nemen naar huis) 
waaronder een mooie 11 1/2 ft 1 ¾ lbs. 
Karperhengel. Handmade, gemaakt voor 
Browning. Keurig mat zwart afgewerkt met 
slechts lichte lak beschadigingen. Zeer fraaie 
actie, kortom een heel mooie penhengel. Hoe 
kom je achter de “roots”van deze stok. Omdat 
het erwtensoepweer was had ik alle tijd op 
zoek te gaan in oude folders. En warempel, in 
1989 werd deze hengel uitgebracht door de 
REFLEX groep. Voor een stevige prijs, dat 
wel, maar ik weet nu dat ik een goede 
aankoop heb gedaan. En dat het tochtje naar 
de drafbaan niet voor niets was. 
 
IJ-markt 
 
Deze leuke markt (zeker bij mooi weer, 
buiten, met de gratis veerpont vanuit het 
Centraal Station naar de overkant, heerlijk 

dagje uit) leverde in de afgelopen periode 2 
splitcane hengels van het onvolprezen  merk 
Mol en Wilco op. Dat kon je nog net aan het 
embleempje zien. De verkoper, een oud 
mannetje die zich niet meer aan de waterkant 
vertrouwde (zeker niet bij iets hardere wind) 
deed ze voor weinig van de hand. Helaas 
waren de hengels wel erg op hun baasje 
gaan lijken, slechte ogen, krom en ook wat 
korter geworden... Ik heb ze toch 
meegenomen en vreugde alom. Reken maar 
uit: mannetje blij, ik blij en de nieuwe 
eigenaar superblij. Wie zei dat verzamelen 
geen vreugde geeft? 
 
Huy (Wanze) 
 
Zo als gewoonlijk weer een hele leuke 
“bourse” in Huy. We hebben er in de buurt 
overnacht in een klein kasteeltje (we wilden 
eens iets anders). Zeer sfeervol maar wel 
ijskoud (het vroor 15 graden). We zijn ’s 
ochtends voor dag en dauw (na een 
uitgebreide krabpartij om het ijs van de ruiten 
te halen) stapvoets naar Wanze gereden. 
Veel plaatsen waren nog verraderlijk glad (en 
ik ben geen hellingen gewend). In verband 
met de kou werd de zaal iets eerder 
geopend; we wisten niet hoe snel we naar 
binnen moesten gaan. En zie, al snel was het 
daar warm en gezellig en was het leed 
geleden. Goede zaken gedaan (vooral 
afdeling “inkoop”). Dus na afloop met een 
warm gevoel de kou weer in richting Zwolle. 
Omdat een aantal andere (rommel)markten 
geen verzamelwaardige zaken opleverden 
sla ik die deze keer over. 
 
Alles of niets 
 
Enige tijd geleden kreeg ik de kans een 
aantal verhuisdozen vol molens, tuigjes, 
aasketels en aanverwante artikelen te kopen. 
In een keer alles: of niets. Er  zit altijd een 
gokelement in zo’n aankoop, je kunt er 
grandioos mee de (vis)boot in gaan; niet alles 
is wat het lijkt. Maar op basis van een aantal 
herkenbare toch wel interessante stukken 
kwamen we een alleszins redelijke prijs 
overeen. Ik noem een paar topics: een B&R 
splitcane hengel (topje helaas iets ingekort, is 
inmiddels verholpen) en Arjon Split 
spinhengel, in prima conditie. Een hele mooie 
DAM Quick splitcane hengel, puntgaaf, met 
een ovale zinken koker. Had ik nog nooit 
eerder gezien. Een selectie Cardinals 
(waaronder 33, 44, 4, 4x, 54). Een jaren 70 
Ambassadeur 5000 in heel redelijke toestand. 
Diverse Mitchell molens waaronder een 
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gebruikte 300DL! Een paar Zangi’s. En een 
groot aantal molens van het bekende merk: 
dertien in een dozijn. Maar goed, ik had voor 
dagen poets en smeerwerk en ben er nog 
niet klaar mee. Sommige ongerechtigheden 
laten zich wegpoetsen = plezier. Soms ook 
ontbreken onderdelen of zijn ze aan 
vervanging toe en dan is een “huisvoorraad” 
onderdelen een rijk bezit. (Pas geleden nog 
weer een voorraadje aangeschaft, zat veel 
bruikbaars bij). De voorraad onderdelen 
neemt langzamerhand zodanig in omvang toe 
dat een obesitas-associatie reeds gemaakt is. 
 
Vught 
 
Ons jaarlijks evenement ligt alweer een flinke 
tijd achter ons. Ik kijk er tevreden op terug. 
Het was er gezellig druk, tafelaars en 
bezoekers bleken het naar hun zin gehad te 
hebben. (Het doel waarnaar wij streven). Ik 
denk dat het een prima locatie is; de reden 
van wisseling is bekend: Motel Eindhoven 
ging verbouwen, er was geen plaats voor 
ons. We gaan ons nog nader buigen over de 
opzet van de veiling; dat is een verbeterpunt. 
Zeker als je weet dat de opbrengst toch een 
wezenlijke bijdrage vormt voor de financiële 
huishouding van onze club. 
 
Ardingly 
 

 
Jong geleerd is oud gedaan in Ardingly 
 

Dit is een klein plaatsje gelegen in het fraaie 
landelijke Engeland, even ten zuiden van 
Londen. Een aantal keren per jaar barst het 
uit haar voegen omdat “John and all people” 
(Jan en alleman) daar z’n oude spullen 
probeert te verkopen.  
 
Er zijn meerdere grote “Fairs” verspreid over 
Engeland, allen met een verschillend karakter 
maar wel megagroot. Wij reizen er meestal 
heen met een Belgisch busbedrijf. Dat houdt 
in dat we naar de opstapplaats in België 
moeten rijden, daarna met de bus onder het 
Kanaal door (claustrofoben kunnen ook een 
Ferryvariant kiezen) en dan nog een paar uur 
bussen naar de Fair. Na het hoogtepunt 
(struinen over het uitgestrekte verkoopterrein) 
volgt de terugreis. Moe en meestal voldaan 
komen we dan na 36 uur -of langer- weer 
thuis (om dan eerst de aankopen eens echt 
uitgebreid te aanschouwen). Afgelopen keer 
ging het op de heenreis in Valkenswaard  een 
beetje mis. Het woord zegt het al, er was 
Kermis. Een tip voor de locale autoriteiten: 
eerst de bewegwijzering in orde maken, 
daarna pas de kroeg in. En niet andersom. 
We hebben ongeveer 3 maal alle straten en 
pleintjes gezien. Leuk plaatsje trouwens. Op 
de terugreis was de brug bij Ewijk goed voor 
een dik half uur vertraging. Maar… 
 
Ter zake 
 
Ik heb veel leuke dingen op hengelsportvlak 
gezien in Ardingly (laatste lettergreep 
uitspreken als ”lai”). Gelukkig kon ik mij 
inhouden (waar ik dan in de bus weer spijt 
van kreeg als je alles nog eens overdenkt). 
Een fly-wallet, zo dik als een Big Mac (er 
schiet me zo gauw geen andere vergelijking 
te binnen, heeft niks met vliegen te maken) 
en barstensvol vliegen, met oud schaartje, 
leaders, pincet etc. zag er heel interessant 
uit. In combinatie met een Hardy reel (een 
gehavende GEM, dat wel) moest dat 100 
pond kosten. En de verkoper keek daarbij 
heel altruïstisch... Het reeltje kon me niet zo 
boeien, de wallet (helaas in zeer slechte 
conditie, stiksels helemaal los, riempjes 
gebroken, leer heel erg gebarsten, haakjes 
bruin van de roest, etc.) mocht voor 70 pond 
mee. Ik heb maar netjes gezegd dat ik er 
eerst nog eens met mijn boekhouder over 
moest praten... Was het een Kelly-wallet 
geweest, dan weet ik het nog niet. Een aantal 
leuke hengels (glas, split-cane) gekocht voor 
heel schappelijke prijzen evenals enig 
kunstaas, paar boeken, etc. En dan het 
leukste van al, bijna aan het eind van onze 
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rondwandeling: de HUMPHREY spinning-
reel. Uit 1946 (volgens Ben Wright). Bijzonder 
fraai gemaakt van roestvrij staal (en een 
bronzen buslager), doosje erbij, 
werpinstructies, gebruiksaanwijzing, etc. Het 
hele spulletje is op foto gezet ter illustratie 
van dit verhaal.  
 

 
De Humphrey-reel in al zijn glorie 
 
Ik ben (thuis) gaan googelen, er is een heel 
verhaal over deze reel te vertellen, maar dat 
doe ik in het volgende nummer. Plus 
aanverwante artikelen (ik heb ooit een Hi-
Thumb reeltje gekocht waar de lijn vanaf een 
spoeltje op de achterzijde van het reeltje door 
een buisje naar de voorkant wordt gevoerd. 
De Humphrey laat de lijn aan de zijkant het 
reeltje verlaten, zie de foto). Google eens op 
Horrocks-Ibbotson Co. 1916 Hi-Thumb en je 
leest interessante dingen. Ik kom er, zoals 
gezegd, in het volgende clubblad  uitgebreid 
op terug. Niet omdat ik ter zake deskundig 
ben, maar wel omdat dit een stukje 
reelhistorie  behelst wat voor mij een volledig 
onbekend terrein is. Ik hoop dat leden van 
onze  club er op willen reageren, zo 
ontwikkelen we onze kennis. 
De verkopers van ons Humphrey reeltje 
waren een enthousiast ouder echtpaar. Ik 
heb ze met een foldertje op onze beurs in 
Vught geattendeerd. Ze kenden het niet maar 
leken  wel geboeid en hopelijk komen ze 
onze beurs bezoeken... 

 
Livres 
 
In het kader van de eerder beschreven 
pogingen om de verzamelde materialen te 
ordenen kwam ik een stel oude boeken 
tegen. In het Frans. Niet mijn sterkste taal. Ik 
wil proberen er anderen gelukkig mee te 
maken, een enkel boek is al toebedacht aan 
iemand.  Het gaat om de volgende titels (ik 
zal ze meenemen naar Vught): 
1. Joël Monti. Pêcher la Loue (de la 
technique au fait social) 1992, 94 blz. 
2. ABC des pêches sportives (1927) 548 blz. 
Diverse auteurs.  (A. Les peches a la 
mouche, par A.P. Decantelle, B. Les peches 
au lancer en C. Les peches en mer). 
3. La pêche Fluviale en Belgique (1915) 410 
blz. 
4. La pêche moderne (Encyclopédie du 
pêcheur) Larousse. (1921) 590 blz. div. 
auteurs. 
5. A. Thomazi. Histoire de la pêche. (1947) 
646 blz. 
6. A. Gobinot. Comment pêcher?. (1926) 264 
blz. + aantal krantenknipsels uit die tijd. 
7. Michel Duborgel. La pêche et les poissons 
de rivière (1955) 350 blz. paperback. 
 
Verzamelen blijft boeiend. (Oude) hengel- 
sportspullen geven iets extra’s, er zit vaak 
een wereld van emotie, natuur en avontuur 
achter. Het verzamelen is ook een proces: je 
begint met weinig en in de loop der jaren 
neemt niet alleen de omvang toe, maar moet 
je ook keuzes maken. Dat vraagt om 
zelfdiscipline. Er zijn veel keuzecriteria 
(financieel, inhoudelijk). En wanneer is je doel 
bereikt? Ik zou het niet weten. 
Als lezers willen reageren op mijn geschrijf: 
gaarne! Mijn e-mail adres: 
h.n.kelly@hetnet.nl   
tel. 038 4538994  
 

Harry Kelly 
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