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De elfde Eurobeurs in Eindhoven 
 
Op 28 oktober 2006 organiseerden wij alweer 
voor de elfde keer de Eurobeurs en het deed 
ons deugd te zien dat tal van oude bekenden 
weer trouw aanwezig waren. 
 
Ruim voor opening van de zaal stonden 
tafelhuurders met indrukwekkende 
hoeveelheden hengelsportmateriaal te dringen 
om maar als eersten binnen te kunnen komen. 
Terwijl de bestuursleden de laatste hand 
legden aan de inrichting van de zaal werd de 
zijdeur even opengezet vanwege de in de zaal 
heersende tropische temperatuur en prompt 
stroomden de eerste verzamelaars al binnen. 
 
Vanwaar deze haast? 
 
Als ervaren beursbezoeker zal ik u dat even uit 
de doeken doen. 
 
Om tien uur gaat de beurs open voor 
bezoekers, maar tussen acht en tien uur liggen 
de gouden uurtjes voor de meest fanatieke 
verzamelaars onder ons. Terwijl de meeste 
tafelhuurders nog aan het uitpakken zijn begint 
al de race langs de tafels in de hoop als eerste 
een buitenkansje te ontdekken voordat de 
concurrentie dat doet. Opvallend in dit verband 
is wel het feit dat steeds meer dames door 
verzamelaars worden meegesleurd naar de 
beurs opdat de mannen dan de vrije hand 
hebben om rond te struinen. 
 

 
Tsjechische en Slowaakse molens 
broederlijk naast elkaar 

 
Ondertussen zitten de dames een tikkeltje 
verloren achter de tafels en kijken hulpeloos in 
het rond als er vragen worden gesteld over de 
uitgestalde spullen. In het gunstigste geval zijn 
de waren van een prijskaartje voorzien maar 
als dat niet het geval is raden we u aan om 
even door te lopen en pas terug te komen als 

manlief weer (even) aanwezig is. Onze 
ervaring is dat er met de mannen meestel wel 
over de prijs te onderhandelen valt maar dat 
de dames zich angstvallig vasthouden aan het 
prijskaartje. 
 
Opvallend is wel dat er zo weinig vrouwelijke 
verzamelaars zijn; de emancipatie is kennelijk 
nog niet erg doorgedrongen in het 
mannenbastion. 
 

 
Alleen maar interessant voor molens en 
hengels, zei u? 

 
Onze welbekende Italiaanse vriend (en “big 
spender”!) Claudio had ditmaal ook zijn 
charmante gade meegenomen die 
plichtsgetrouw de prachtige verzameling 
Italiaanse werpmolens bewaakte die Claudio in 
zijn prive Expobox ten toon stelde. 
 
Zoals gewoonlijk liep Claudio een marathon 
langs alle tafels en kwam trots iedere maal als 
hij wat gekocht had zijn aankoop aan zijn 
vrouw laten zien. 
 
Zij hief dan in een wanhopig gebaar iedere 
maal haar armen ten hemel en probeerde mij 
(mijn tafel stond pal naast Claudio's tafel) 
deelgenoot te maken van haar veront-
waardiging. 
 
Om haar te troosten vertelde ik haar dat ik 
thuis 400 werpmolen had maar dat maakte 
geen indruk op haar.  
Want vriend Claudio's verzameling telde al 
meer dan 2000 exemplaren... 
 
Tja, wie lacht niet die de verzamelende mens 
beziet... 
 

Iwan Garay 
 


