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In de ban van de Karper 
 
We schrijven begin Augustus 1976. Net een 
bloedhete zomermaand achter de rug als 16-
jarige jobstudent. Vier weken tuinonderhoud : 
van ‘s morgens tot ‘s avonds  gras maaien en 
onkruid wieden. Er zijn andere dingen waar je 
blijer van wordt : bij mij was dat toen al gaan 
vissen. Via een enkele jaren  oudere vriend 
leerde ik over witvis en snoekbaars, maar 
vooral de avonturen over zijn karpervangsten 
trokken mijn aandacht: woeste drils, 
gebroken onderlijnen, gekookte aardappels, 
korsten op het wateroppervlak,... Dat leek me 
wel wat. 
 
In mijn broekzak brandde het verdiende geld. 
Er stond me een duidelijk doel voor ogen: ik 
zou de langverwachte echte karperhengel 
gaan kopen, een hengel die de poort naar 
serieus karperen voor mij zou openen: een 
"Jack Hilton" medium taper. Jack Hilton was 
een legendarisch Engelse karpervisser, 
vooral bekend van zijn vangsten en 
publicaties van o.a. grote karper op Redmire 
en Withy pool. Het was naar zijn ideeën dat 
deze hengel ontworpen en gebouwd werd in 
Engeland. 
 
Op de fiets reed ik de 12 kilometer van 
Berchem naar Antwerpen–Zuid. Daar was 
een kleine hengelsportzaak : "De Snoek" bij 
Lowieke de visser. Deze zaak op de Waalse 
kaai nummer 10 was een begrip in 
Antwerpen: vriendelijke bediening van vader 
en zoon Jos en een collectie klasse materiaal 
om van te dromen. Zoon Jos was een tiental 
jaar ouder dan ik en een zeer kundig 
sportvisser. Door zijn goede contacten in 
Engeland had "De Snoek" de 
vertegenwoordiging van de "Alan Brown"-
hengels voor de Benelux. Alan Brown en Rod 
Hutchinson waren de zaakvoerders van "Alan 
Brown Rod Developments Ltd" in Hitchin-
Hertsfordshire England. Zij ontwikkelden en 
bouwden hengels van een buitengewone 
klasse. En zo lag dit klasse materiaal gewoon 
te koop voor diegene die dit naar waarde kon 
schatten en wilde betalen. 
 
Na een kort gesprek kocht ik een Jack Hilton 
karperhengel van Jos. Het was de medium 
taper uitvoering: een tweedelige glasvezel 
chocoladekleurige blank van 11’ met een 
testcurve van 1½ lb. De prijs weet ik niet 
exact meer, maar het was omgerekend zo’n 
100 Euro. Mat gevernist en afgebouwd met 
kwaliteits hardchroom ogen en zwart 
wikkelgaren. Een opvallend dun en lang 

kurken handvat met twee zwarte nylon "John 
Roberts" reelringen waren de kers op de 
taart. De hengel was uitgevoerd met een 
perfect passende holglas pensluiting. Er was 
geen stootdop voorzien, want de onderzijde 
van het handvat was gewoon een weinig taps 
verdikt om te beletten dat de reelringen 
zouden verloren gaan. Deze reelringen 
pasten trouwens zo nauwkeurig dat ze 
slechts met wat kracht te verschuiven waren. 
Simpel en functioneel. De hengel had een 
zachte top en een mooie parabolische 
buiging en een opvallende massieve 
krachtreserve in het handvat. Pas jaren later 
kwam ik te weten dat het gedeelte onder de 
kurk eigenlijk een duraluminium buis was. De 
eigenlijke korte blank was dus gewoon 
verlengd met een stuk aluminium om alzo de 
gewenste “krachtreserve” te verkrijgen. Een 
oplossing die probleemloos was en is, zelfs 
na het landen van vele tientallen karpers. 
 
Alle hengels van Alan Brown die boven het 
handvat het stickertje "De Snoek" droegen 
waren beschermd door de Beneluxgarantie. 
Zelf heb ik er nooit gebruik van hoeven te 
maken, de kwaliteit van het produkt was zo 
hoog; absoluut vergelijkbaar met het andere 
Engelse icoon: Hardy. 
In het late najaar van 1976 werkte ik als 
student in de horeca om (alweer) een centje 
bij te verdienen en daarvan kocht ik me de 
"Jack Hilton" Fast taper. Ook 11', maar met 
een testcurve van 1¾ lb. Deze hengel 
maakte het me mogelijk met zwaardere nylon 
te vissen, alsook wat grotere afstanden te 
werpen. Deze krachtigere hengel was, op de 
taper na, geheel identiek aan de hengel die ik 
reeds had. Een mooi stel! 
 
Toen ik in Januari 1978 het boek "Karper" 
van Rini Groothuis kocht, was het alsof er 
een andere wereld open ging. Vele tips 
werden gegeven over materiaal en 
afwijkende vangstmethode’s: tijdperk van de 
eerste Optonics, freelining, ABU molens, 
deeg en aanverwante. Zelfs de Jack Hilton 
hengels werden erin vernoemd. Ook het al 
wat oudere boek van Jan B. de Winter 
"Karpervissen" was olie op het vuur. Hulde 
aan beide schrijvers, wat die niet hebben 
losgemaakt! 
 
In de loop van de jaren kwamen er, nieuw en 
tweedehands, nog andere hengels bij uit 
dezelfde stal:  



 .

• Een Medium en fasttaper Jack Hilton: 
beiden in de laatste zwarte 11' uitvoering, 
HC ogen, Conoflex blank, glasvezel. 

• Een Medium taper Jack Hilton 
genummerde versie (nr 88 van 150 stuks) 
met certificaat die onder de vleugels van 
Browning op de markt verscheen. Deze is 
ook gemaakt volgens de originele 
dimensie’s van de oorspronkelijke blank. 
Iets lichterbruine blank, speciale 
gevoerde ogen, glasvezel. Gekocht in 
perfecte conditie op de beurs in Vught 2 
jaar geleden. 

• Een Jack Hilton limited versie van 
Koopman hengelsport (Bennebroek): 
medium taper, iets lichterbruine blank, 
genummerde versie, glasvezel, HC ogen. 

• Een Alan Brown swingtiphengel 9'6": 
werpgewicht 30 gram, glasvezel, zachte 
en vergevingsgezinde hengel voor dunne 
lijnen.  

• Een Alan Brown "The Weeder"  13': 1¼ 
lb, carbon. Prima tweedelige lichte 
penhengel. 

• Alan Brown "Barbel" 11': 1¼ lb, prima 
lichte karperhengel, HC ogen.  

• Alan Brown vliegenhengel  "Supercast"  
10' #7-8: pittige carbon streamer/ 
reservoirhengel. 

• Alan Brown "Zander" 12': 1¼ lb, lichte 
tweedelige carbon penhengel, Fuji ogen, 
carbon.  

 

 
Enkele pareltjes op een rij ! 
 
Helaas is deze laatste hengel gesneuveld in 
de strijd. Deze hengel droeg niet het stickertje 
"De Snoek" maar het opschrift "Fishing 
2000". Ook "De Snoek" ontkwam niet aan 
een fusie met een andere hengelsportzaak in 
de Museumstraat in Antwerpen en zo viel 
blijkbaar het doek over de Alan Brown 
hengels in België toen deze samenwerking al 
spoedig mislukte. 
 
De oudste van deze hengels zijn ondertussen 
38 jaar jong. De originele foedraaltjes en 

stofdopjes zijn er bij de meeste nog steeds 
bij: wie wat bewaart, die heeft wat! De 2 
oudste JH zijn ondertussen wel opnieuw 
gewikkeld en gelakt. Al deze oudjes liggen 
niet te verstoffen, maar zien regelmatig het 
water. Dit om ze te laten doen wat ze het 
liefste hebben: krom gaan op een flinke vis! 
Ondertussen is ook mijn 16-jarige zoon 
gebeten door het karpervirus. Geloof het of 
niet : zijn zakgeld wordt besteed aan een 
eigen (kleine) collectie  hengels van Alan 
Brown : de FTB Carp 11' 1¾ lb en de Carp 
CTS 11' 1½  lb. Een prima keuze om te 
starten. Vader mocht wel even bijspringen bij 
aankoop en het opknapwerk van de laatste. 
Graag gedaan uiteraard! 
 
Door de 1981 catalogus van Alan Brown 
(overleden in 2007 op 68-jarige leeftijd) 
bladerend, val je van de ene verbazing in de 
andere: tientallen types en uitvoeringen 
werden vervaardigd in glasvezel of carbon : 
spinhengels, één- en tweehandige vliegen-
hengels, matchhengels, karperhengels,  
Avon-hengels, specialist hengels ledger 0,75 
lb, 1 lb, 1,25 lb, quiver- en swingtiphengels, 
zelfs zeehengels en biggame hengels tot 130 
lb. 
Zoals een Engelsman ooit tegen me zei: 
“Alan Brown - a blast from the past!” 
 
Jack Hilton stopte met vissen in 1975 toen hij 
getuige van Jehovah werd. Partridge of 
Redditch maakte een speciale haak, 
gebaseerd op Jacks idee om een zalmhaak 
in te korten en te voorzien van een 
gesoldeerd bobbeltje ipv een bledje of oog. 
Hij schreef ook 2 boeken: "Quest for Carp" 
(verhalend over zijn ervaringen op Redmire 
en Withy pool). Het andere boek was een 
verzameling van zijn beste artikels: "Quest for 
the best". Hij overleed in 1997 aan leukemie. 
 
Toch nog goed nieuws: De zoon van Jack 
Hilton heeft de hengels, volgens ontwerp van 
zijn vader, terug in beperkte productie 
genomen op basis van Harrison blanks. Meer 
info op: www.hiltonangling.co.uk 
 
Ik ben nog op zoek naar een glasvezel 11' 
"Chevin" 0,75 lb en een glasvezel 11' "Avon" 
1 lb. Wie heeft er een die weg mag? Ook kan 
ik een verlengsteel gebruiken van een 
Balcombe-schepnet (Fastnet). Wie heeft er 
nog zoiets liggen? 
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