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Enige tijd geleden las ik dat er in het Belgische 
plaatsje Huy (spreek uit Hoei) een 
verzamelbeurs zou zijn van hengelsport-
artikelen. De gebeurtenis zou plaatsgrijpen in de 
Normaalschool omdat de gebruikelijke locatie 
tijdelijk in ongerief verkeerde. Ik had zin er naar 
toe te gaan. 
Mijn vrouw had wel trek in een weekendje 
Ardennen. U kunt zich voorstellen hoe dat gaat. 
Eerst het weekend organiseren, en als dat rond 
is terloops opmerken: "Gunst, dat is ook toevallig 
zeg! Er schijnt vlakbij een tweedehands 
hengelbeurs te zijn. Zullen we eens gaan 
kijken?" 
Om kort te gaan: het was een lange weg van 
ons logeeradres in La Roche naar Huy; op de 
kaart leek het tien minuten rijden, in 
werkelijkheid deden we er een klein uur over. 
Het tevreden gevoel dat hoort bij een bereikt 
doel, ontstond pas toen we na een uur zoeken 
en vragen (wat is dat Frans een moeilijke taal) 
via de Gendarmerie en het zwembad (het woord 
"piscatisserie" of iets dergelijks zette me op het 
verkeerde spoor) bij de Normaalschool 
belandden. (We waren er zeker drie keer langs 
gereden). Daarvoor hadden we eerst nog wel 
onze spoiler flink bijgeschuurd langs het trottoir 
aan de rand van het parkeerterrein. 
 
ZOEKEN 
 
Enfin, we waren dus niet te vroeg, maar dat 
hield niet in dat er niets meer te genieten viel. De 
inrichting van de zaal was enigszins rommelig 
van aard. Persoonlijk mag ik dat wel: je kunt dan 
lekker snuffelen en hopen dat anderen iets over 
het hoofd hebben gezien.  
De diversiteit van het aanbod vond ik vrij ruim. 
Maar ik ben misschien ook nog niet zoveel 
gewend. Veel spullen die bij ons vrij zeldzaam 
zijn, vond je er volop (omdat de Belgen en Fran-
sen er veel mee vissen). 
Er viel dus van alles te bekijken, met name ook 
Franstalige tijdschriften en boeken. Sommige 
artikelen (b)leken heel interessant geprijsd. Dus 
stond ik op enig moment met twee handen vol 
molens en reels en dacht de aankoop van m'n 
leven te doen. Totdat duidelijk werd (in het 

Frans) dat de prijzen in Franse francs waren 
aangegeven en niet in Belgische.  
Foutje, bedankt.  
Kortom: een leuke beurs en volgende keer zien 
ze me er weer, maar dan iets vroeger.  
In de afgelopen maanden heb ik diverse 
"vlooienmarkten" bezocht. Echt spectaculaire 
zaken vond ik niet. Soms wat plastic spul, 
Massarts etc., maar daar valt niet mee te vissen, 
dus die laat ik mooi liggen. 
In 's Hertogenbosch was een hele grote markt 
(Brabant-hallen) en daar ontdekte ik - helaas 
nogal laat - een stand met tweedehands 
molentjes en reels. De "kraamheer" vertelde dat 
hij de leukste zaken al had verkocht.  
 
MEDEDINGERS 
 
Kennelijk waren andere verzamelaars mij voor 
geweest: een verschijnsel dat naar mijn indruk 
aan het toenemen is. Het wordt steeds moeilijker 
nog iets aardigs op de kop te tikken. Als het dan 
een keer gebeurt, is het natuurlijk ook extraleuk. 
Dit terzijde. Even later vond ik een boek 
waarvan ik dacht dat de prijs conform de richtlij-
nen van onze onvolprezen Flipsegids was 
vastgesteld. Bij nader toezien stond er ƒ 12,50. 
U raadt natuurlijk al om welk boek het ging: 
"Vissen, Vliegen, Vangen" en dat laatste heeft 
de standhouder inderdaad gedaan. Mijn reis 
naar Den Bosch was er financieel in elk geval 
weer uit. 
In Zuidbroek sprak ik iemand die hengelspullen 
aanbood (onder andere een bindkoffer en wat 
vliegvisattributen). Het materiaal was van 
redelijke kwaliteit maar veel te duur. Hij wist echt 
niet waar het materiaal voor diende, maar mocht 
kennelijk niet thuiskomen als hij niet een 
vastgestelde prijs had gekregen. Hij zal er 
volgend jaar nog wel staan, dus wie interesse 
heeft... 
Komende tijd zie ik met vreugde uit naar DE 
Beurs in Eindhoven. Als iemand nog bijzondere 
wensen heeft op materiaalgebied, dan noteer ik 
het graag.  
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