
 

DE TIENDE EUROBEURS 
 
De bestuursleden van het eerste uur kunnen 
het zich nauwelijks voorstellen dat we in 2005 
alweer onze tiende EUROBEURS 
organiseerden. Na afloop konden we met 
enige trots constateren dat ook deze beurs 
zeer geslaagd genoemd mag worden en in 
West-Europa een vaste plaats in het 
verzamelgebeuren van hengelsportartikelen 
heeft veroverd. 
 
Naast een bescheiden contingent van onze 
eigen leden, mochten we deelnemers uit 
België, Frankrijk (ieder jaar meer!), Tsjechië, 
Duitsland, Zwitserland, Italië en Engeland 
verwelkomen. 
 
Vooral de aanwezigheid van een grote groep 
engelse deelnemers maakt de EUROBEURS  
bijzonder aantrekkelijk voor de andere 
deelnemers en bezoekers omdat de Engelsen 
een assortiment op de tafels brengen dat we 
normaal in West-Europa niet of heel weinig 
mogen aanschouwen. We zijn vroeger wel 
even geschrokken van de prijzen die gevraagd 
worden voor al die prachtige (vooral Hardy) 
reels, werpmolens en al dat andere antieke 
spul dat ooit in Engeland gemaakt werd. 
 
We hebben ons zelfs afgevraagd of de engelse 
deelnemers wel uit de kosten zouden komen 
en daarom de EUROBEURS voor gezien 
zouden houden... Het tegendeel is waar want 
zij doen zulke goede zaken op onze beurs dat 
de Engelsen nu al hun plaatsen op de 
komende EUROBEURS 2006 hebben 
gereserveerd uit vrees achter het net te vissen. 
Die vrees is wel terecht want we waren dit jaar 

met 145 tafels al bijna helemaal volgeboekt, 
waar 150 tafels ons maximum ligt. 
 
De EUROBEURS is vooral voor 
hengelsportverzamelaars een interessant 
ontmoetingspunt maar daarnaast hebben 
vanaf 10 uur een grote schare van bezoekers 
de beurs bezocht. Ze hebben ongetwijfeld hun 
ogen uitgekeken op deze in hun ogen unieke 
beurs. Tal van goedkope hengels, werpmolens 
en boeken werden door deze bezoekers 
gekocht en ook op de veiling, die 
traditiegetrouw omstreeks het middaguur werd 
gehouden, werd door hen dapper 
meegeboden. Het pronkstuk van deze veiling 
was een antieke viston die door veilingmeester 
Blommers zelf geschonken was en die na een 
geanimeerde veiling 150 euro opbracht. 
 
Voorafgaande aan de veiling werd ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 
EUROBEURS een loterij gehouden waarvoor 
al onze leden een gratis lot kregen 
toegestuurd. Een aantal van de prachtige 
prijzen  ter waarde van ruim 700 euro viel op 
nummers waarvan de eigenaren helaas niet 
aanwezig waren en die dus de prijzen 
misliepen. 
 
Voor de EUROBEURS in 2006 op 28 oktober, 
raden we onze leden aan om op tijd te boeken 
om teleurstelling te voorkomen. Dat geldt ook 
voor de komende EMPELBEURS 2006 op 22 
april want die was het vorige jaar maximaal 
volgeboekt. 
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