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EMPEL 2006 
 
Onze leden die in de vroege morgen van de 
22e april op weg waren naar onze 
voorjaarsbeurs, zullen hun (zoek)tocht door het 
verlaten Den Bosch niet snel vergeten. Uw 
dienaar, die de afgelopen jaren als een blind 
paard naar de Lachende Vis reed, werd net als 
alle anderen verrast door ingrijpende 
wegwerkzaamheden die het onmogelijk 
maakten om op de normale manier naar de 
beurs te rijden.  
 
Omdat er geen alternatieve routes werden 
aangegeven, moest iedereen maar uitzoeken 
hoe ze alsnog hun doel konden bereiken. Ik 
dacht op mijn richtingsgevoel te kunnen 
vertrouwen, met als gevolg dat ik een uur later 
dan normaal in Oud Empel aankwam. Het feit 
dat op dit vroege uur in Den Bosch geen mens 
op straat te vinden was aan wie je de weg kon 
vragen, zorgde wel voor een extra complicatie. 
 
De slechte bereikbaarheid van onze beurs 
moet er wel toe bijgedragen hebben, dat onze 
leden en vele bezoekers het hebben laten 
afweten, want we moesten ditmaal 
(zeldzaamheid!) enige lege tafels aantreffen, 
en ook de toeloop van niet-leden was ditmaal 
minder groot dan anders. Ondanks dat was het 
weer een geslaagde en gezellige beurs. 
 
Het bestuur maakt na iedere beurs een 
evaluatie, en ook ditmaal kwamen we tot de 
conclusie dat de Empelbeurs, zijnde een 
goedkope en gezellige ontmoetings-
mogelijkheid voor onze leden, gehandhaafd 
moet blijven. Zeker omdat we ieder jaar weer 

volgeboekt zijn, en vaak zelfs leden die één of 
meer tafels willen huren moeten teleurstellen. 
 
Het moge dan misschien waar zijn dat er in 
Empel wat minder driftig gehandeld en geruild 
wordt dan b.v. in Eindhoven, maar daar staat 
tegenover dat onze leden in de Lachende Vis 
meer tijd en gelegenheid voor onderlinge 
contacten hebben. Omdat we in Empel graag 
ook onze nieuwe leden en leden die al langer 
lid zijn, maar die we nog nooit op een beurs 
hebben gezien, willen verwelkomen, heeft het 
bestuur besloten om een aantrekkelijke 
regeling te maken voor deze groep. Lees 
daarover elders in dit blad 
 
We richten nu de blik op de EUROBEURS in 
Eindhoven. Deze beurs is uitgegroeid tot de 
grootste hengelsportverzamelaarsbeurs op het 
Europese vasteland en daarom alleen al de 
moeite van een bezoek waard. 
Mocht u één of meer tafels willen huren, wees 
er dan op tijd bij, want we hebben bijna ons 
maximum van 150 tafels bereikt. 
 
De juiste datum is:  
 
28 oktober in Hotel Eindhoven, Aalsterweg 
322, 5644 RL  Eindhoven. 
Kamerreservering 040 2120774 
 
Parkeerkaarten af te halen bij de bestuurstafel. 
 

Iwan Garay 
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Doordenkertje: 
 

Je weet nooit of je voor het schrijverschap 
in de wieg bent gelegd tot je het hebt 

geprobeerd ! 


