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Verzamelwaardige dingetjes? 
 
Juli 2018. Enkele weken geleden liep hier een 
mailtje binnen van Herman met vraag naar wat 
kopij voor het clubblad van september. Graag 
gedaan, maar toch even denken waarover er 
nog iets te vertellen valt. Momenteel is heel 
voetbalgek België in de ban van de resultaten 
van de Rode Duivels. Tussen de wedstrijden 
door is het dan ook nog eens bloedheet weer. 
Al ruim 3 weken rond 25°C en dit weekend 
voorspellen ze 30°C, geen echt visweer dus. 
Toch blijft de waterkant boeien en trek ik er ‘s 
avonds regelmatig op uit met de penhengel, 
een carbon Alan Brown “Weeder” 13 ft - 1.25 
lbs. Onder de hengel af en toe iets anders, de 
ene keer een Mitchell 300 of snellere 410, dan 
weer een ABU Cardinal 4 of 44. Deze laatste 
zijn met een aluminium vervangspoel aan hun 
tweede leven begonnen. Als metgezel mijn 
trouwste visvriend van de afgelopen 35 jaar: 
een Balcombe schepnet. 
 

 
De originele Salter 
 
Vanavond ben ik wat aan het rommelen in mijn 
materiaaldozen en karpertassen. Beetje orde 
op zaken stellen en af en toe kom je als 
verassing een verzamelwaardig dingetje tegen. 
Dat wil ik even delen. Zo weeg ik al jaren mijn 
karpers met een “koperen” Salter die ik kocht 
begin jaren 80. Geen echt koopje toen, maar 
na al die jaren is de weger een waardevolle 
aankoop geweest. Deze staafweger 
(dynamometer) is eigenlijk gemaakt uit 
messing en niet uit koper. Toch spraken we 
altijd over een “koperen” Salter. Messing is een 
legering van koper en zink en dit materiaal 
vormt van zichzelf na verloop van tijd een mooi 
bruinachtig patina. Bij langdurig contact met 
water of zeer vochtige omstandigheden 
ontstaat er uiteindelijk een vlekkerige groene 
kleur (afhankelijk van de legering).Droog 
opbergen is dus aangeraden. Toen ik de 
weger aankocht heb ik deze direct mooi 
opgepoetst met koperpoets, aansluitend 
ontvet, 2 laagjes jachtvernis gegeven en het 

mag gezegd worden : het ding ziet er na 35 
jaar nog prachtig uit. Met dank aan het smalle 
stoffen tasje dat mijn moeder er toen met haar 
vaardige handen voor maakte.  
Zijn die messing wegers nog ergens te koop? 
Ik weet het niet, maar verzamelwaardig zijn ze 
zeker! Momenteel zijn het overwegend de 
digitale wegers die de markt overspoelen, 
supernauwkeurig, maar zeg nu zelf : echt veel 
karakter heeft zo’n ding niet. Mijn Salter weegt 
toch behoorlijk nauwkeurig tot 20 kg en heeft 
ook een schaal in Lbs. Er is een mogelijkheid 
om de aanwijsnaald fijn te trimmen op de 
nulstand van de schaal. Mooi afgewerkt 
kwaliteitsmateriaal! Op e-Bay (zoek onder: 
salter scales / Salter brass / Fishing scales / 
Spring balance / Vintage salter brass) en zelfs 
Marktplaats.nl kom je er nog regelmatig 
diverse tegen, de prijzen variëren nogal, dus 
even goed uitkijken. Je blijft je verbazen over 
hoeveel verschillende modellen er wel niet 
uitgebracht zijn! 
 
Salter is een Engelse fabrikant van allerlei 
huishoud weegtoestellen en heeft een zeer 
lange staat van dienst. Het bedrijf is opgestart 
in 1760 door veermaker Richard Salter in het 
stadje Bilston. Hij vervaardigde kleine handige 
zakwegertjes voor allerlei toepassingen onder 
de merknaam “Salter housewares”. 
Zijn neef George nam het bedrijf over in 1825 
en gaf het de naam “George Salter & co”. 
Onder zijn vleugels werd het bedrijf een grote, 
zeer goed uitgeruste fabriek voor productie van 
talloze weegtoestellen, zelfs van de eerste 
Britse badkamer weegschaal. Talloze andere 
goederen werden geproduceerd, zoals 
strijkijzers, muntautomaten en zelfs 
typemachines. 
De producten sloegen erg goed aan en in 
1950 waren er uiteindelijk ruim 2000 
werknemers in dienst. Eind 1980, begin 90 
werd de firma opgekocht door “Staveley 
Industries” en werden er intern doelgroep 
opsplitsingen uitgevoerd. 
In 1998 werden er nog verder gespecialiseerd , 
wat zorgde voor verdere wereldwijde 
opsplitsing o.a. in de afdelingen industriële en 
medische weegtoestellen (Weight Tronic 
corporation en Salter housewares).  
Momenteel is het bedrijf een grote wereldwijde 
speler onder de vleugels van HoMedics en 
fabriceert het een scala aan weegtoestellen. 
 
Dit even tussendoor. 
Ondertussen graaf ik nog wat verder in mijn 
tassen en kom ik een ander hebbeding tegen: 
een messing thermometertje van Hardy.  
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Ook gekocht in de jaren 80, zouden deze nog 
gemaakt worden? Ik hoop het, maar twijfel 
eraan. Hoeveel honderden keren zou ik dit 
buisvormig metertje al niet hebben laten 
zakken in het water om snel even de 
watertemperatuur op te meten? Vooral in voor- 

en najaar super handig. Ik heb ook hier de 
behuizing ooit opgepoetst en gevernist. Toch 
oogt het niet helemaal fris meer. Het originele 
bovenste messing dopje heb ik beter vastgezet 
met wat (onzichtbare ) tweecomponenten lijm. 
Dit messing dopje zat er origineel wat losjes 
ingeperst in, garantie op snel verliezen. Toch 
gek dat zo’n detail Hardy ontgaan is. Het 
originele ophangoogje heb ik vervangen door 
een stevige wartel, dit oogje was niet erg 
stevig. Oorspronkelijk werd me verteld dat je 
de thermometer gewoon met de werphengel 
kon ingooien op je stek om de temperatuur te 
meten. Dat lijkt me toch iets te straf, ik heb het 
nooit geprobeerd. Daarvoor is het ding me veel 
te lief. 
 
Verder gravend door mijn materiaal herinner ik 
me plots dat er nog wat tussenseizoen 
molenonderhoud nodig is. Even opfrissen, 
beetje olie, beetje vet, beetje siliconespray, je 
kent dat wel …Ik neem dus alvast even mijn 
molentasjes terzijde voor het onderhoud. De 
moderne FOX “Royale accesory bags” small 
en medium zijn hiervoor echt perfect met hun 
ideale afmetingen en zeer degelijke ritssluiting. 
Hier stockeer ik al jaren mijn verzameling 
molens in, thuis en op weg naar de waterkant. 
Deze tasjes kan ik zeker sterk aanbevelen. 
Doch nu ga ik me even aan het werk zetten… 
de ABU’s , Mitchells en DAM’s roepen me… 
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