
 

Uit het verzamelaarleven 
 
Zoals gebruikelijk weer een (summiere) 
opsomming van bevindingen en 
gebeurtenissen welke mij in de afgelopen 
periode als verzamelaar boeiden. 
 
Marktplaats 
Sinds ik “retired” ben zit ik bijna dagelijks 
achter mijn PC om te zien welke visspullen 
naar een nieuw (beter?) leven moeten 
overgaan. Vooralsnog beperk ik me tot 
Marktplaats hengelsport. Deels omwille van de 
tijd, deels door gebrek aan kennis van zaken 
om de vele andere mogelijkheden (eBay, etc.) 
ordelijk te onderzoeken. Komt nog wel, hoort u 
nog wel van. De ervaringen met Marktplaats? 
In het algemeen toch wel leuk, al heb ik slechts 
incidenteel iets gekocht. Je krijgt een boeiend 
beeld van wat er leeft in hengelsportland, waar 
troep en kwaliteit, pure geldzucht en echte 
passie elkaar voortdurend afwisselen. 
Professionele advertenties (met dito foto’s en 
tekst) zie je naast voorbeelden als:  
 
“Te koop een schitterende voerboot, 
merk “Speedo”. 
Dit is de  Titanic onder de voerboten. 
Eenmalige aanbieding i.v.m. 
verandering van hobby”. 
Zal wel duiken zijn geworden denk ik dan... 
Kortom: een serieuze bron van dagelijks 
vermaak. 
 

 
Oogt leuk maar is duidelijk gerepareerd 

 
Vertrouwen 
Toch is het niet alleen maar jolijt: er zijn 
Marktplaatsgebruikers die er een  potje van 
maken en je rustig(?) 6 weken laten wachten 
voordat zij  de betaalde goederen verzenden. 
Gelukkig voldeed in mijn voorbeeld het 
betreffende artikel aan de overeengekomen 
kwaliteit maar ook op dat gebied zijn grote 

teleurstellingen mogelijk (reels met pokken, 
hengels met breuken, etc. op de foto niet 
zichtbaar). Laten we als “hengelsport-
verzamelaars” de ongeschreven code, 
namelijk dat je elkaar niet belazert, in ere 
houden. Dan blijft het leuk. 
 

 
Mooi koperen reeltje (+/-1860?) 

 
Markten en beurzen 
Uiteraard was Empel weer de moeite waard 
(open deur) vanwege de sfeer en de diversiteit 
van het aanbod. De weg er naar toe was dit 
jaar echter vol hindernissen: zeg nooit meer 
dat Empel een klein plaatsje is. We kennen er 
nu elke straat en steeg. 
Wanze (Huy) blijf ik leuk vinden met bijna altijd 
onverwachte vondsten tegen vaak heel 
schappelijke prijzen. Prima sfeer, maar dat 
Frans hè, ik krijg het maar niet "sous le genou" 
ofte onder de knie... 
 

 
Een “Valdex”; zou ATH hier ten rade zijn 
geweest? 

 
Schoten (bij Antwerpen) georganiseerd door 
de V.V.V. (Vereniging van Vlaamse 
Vliegvissers) vond ik een topper. Absoluut voor 



 

herhaling vatbaar, zeker voor vliegvissende 
verzamelaars. 
Ouddorp is en blijft voor de zeevisser de 
moeite waard. 
Luttenberg (een soort fly-fair, maar dan op 
kleinere schaal) ging op het laatste moment 
helaas niet door. Volgende keer beter, heb ik 
goede herinneringen aan. 
 

 
Een Zangi “Sprite” doch in een afwijkende 
kleur 

 
Engeland 
In de eerste plaats even aandacht voor de 
verschillende veilingen (“auctions”). Via 
internet is tegenwoordig precies te zien wat er 
geveild gaat worden en wat het heeft 
opgebracht. Toch blijf ik de catalogi bestellen 
omdat het zo heerlijk is die door te neuzen. 
Totdat ze nog duurder worden... 
 

 
Aan de futuristische “look” van deze 
“Thunderbird” kon ik niet weerstaan 

 
Over de rommelmarkten (Ardingly en 
Swinderby ditmaal) kan ik heel kort zijn: leuk, 

vermoeiend, niet goedkoop maar interessant. 
Het is de vindplaats van (oud) splitcane, oude 
molens (vreemd genoeg zelden molens jonger 
dan 20 jaar) en soms een enkele bijzonderheid 
(Black Malloch, Hardy Gem, Valdex ). Maar 
ook gave matchhengels, splitcane 
zalmhengels etc. voor soms erg schappelijke 
prijzen. 
 
Een mooie Schotse driedelige vliegenhengel 
met twee toppen die in de steel van het 
schepnet waren opgeborgen in prima conditie 
kostte 30 pond. Heb ik laten liggen omdat ik 
mijn handen al vol had. Toen ik er weer langs 
kwam was ie helaas al weg. Ik ga zeker weer. 
 
De trip erheen werd gemaakt met een Belgisch 
reisbureau. De bus vertrok vanuit Lummen en 
had een aparte boedelbak aangekoppeld (niet 
voor mij alleen). In Antwerpen werden ook 
deelnemers ingeladen en die moesten daar op 
de terugweg uiteraard ook weer worden gelost. 
Ik ging voor de zekerheid daarbij even kijken of 
mijn hengels een beetje heel bleven. 
 
Tot mijn grote verbazing zag ik dat men mijn 
doos vol reels en molens ook maar had 
uitgeladen. Het bleek dat de mensen die in 
Lummen waren ingestapt hun spullen in de 
boedelbak hadden moeten laden en dat de 
bagageruimte van de bus exclusief voor de 
Antwerpenaren bestemd was. Niemand had de 
moeite genomen deze regel even mee te 
delen, de meeste passagiers maakten deze 
reizen al jaren en kenden dus de regels 
precies... Er vond even een korte gedachte-
uitwisseling plaats met de coördinator en toen 
was ook deze – bijna - ramp weer opgelost. 
Het had me anders langdurig nachtmerries 
opgeleverd.  
 
Heeft iemand nog toevallig een spoeltje voor 
een DAM Quick 1001? Die kan mij een groot 
plezier doen. 
 
P.S. Men is bezig een hengelsportbeurs, 
inclusief  tweedehands spullen te organiseren 
bij Beuningen op 21 en 22 oktober. 
 
Graag tot ziens in Eindhoven, 
 

Harry Kelly 
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