
VERSLAG VEILING NEIL FREEMAN (03-09-1998, LONDEN) 
 
Een van de weinige veilingen op 
hengelsportgebied in Engeland, waarvan je op 
voorhand weet dat de spullen die worden 
aangeboden van topkwaliteit zijn, is die van Neil 
Freeman in Chiswick, Londen. Een aantal 
weken voor aanvang ontving ik zijn catalogus en 
jawel hoor, het was weer als vanouds smullen 
geblazen. Hoe krijgt hij dat toch telkens voor 
elkaar? Ik vermoed dat dit als oorzaak heeft dat 
Freeman de hoogste opbrengsten realiseert en 
dat daarom mensen die iets zeldzaams, moois 
en/of kostbaars te koop hebben het bij hem 
inbrengen - in de hoop eveneens een hoge op-
brengst te realiseren.  
 
BETALEN 
 
Als je een zeldzaam en gewild stuk in je collectie 
wilt hebben, moet je soms zeer diep in de buidel 
tasten. In Engeland en in de USA is dit feit 
volledig geaccepteerd en er worden om 
aankopen te kunnen financieren zelfs leningen 
afgesloten. In Nederland blijkbaar nog niet. Niet 
voor niets staan wij er wereldwijd om bekend dat 
we onze centen liever achter de hand houden 
dan er iets leuks mee te doen. (Going Dutch). 
Trouwens, als de prijzen zo blijven stijgen is het 
investeren in antiek hengelgerei financieel lang 
zo gek nog niet. 
 
PUBLIEK 
 
De zaal was goed gevuld met verzamelaars uit 
de gehele wereld en welgeteld twee VHV-leden. 
Hieronder een aantal kavels met hun hamerprijs 
in Engelse ponden zonder 10 % opgeld en 17,5 
% BTW over het opgeld. 
 
Kavel 24: zeer zeldzame Hardy St.George 4¼ 
zalmreel in zeer goede staat, ongeveer 1922, £ 
1800. 
Kavel 43: Hardy Marvel vliegenhengel, 7'6'', 
aftma 4/5. £ 480. 
Kavel 51: ABU Cardinal 77x + een ABU 508. £ 

95. 
Kavel 100: Zeer zeldzame Ustowson and Peters 
bronzen werpreel, ongeveer 1850. £ 5200. 
Kavel 146: Zeldzame Chas. Farlow bronzen 4¼'' 
zalmreel in mooie staat, ongeveer 1875. £ 1600. 
Kavel 153: ABU Ambassadeur 5000 de Luxe. £ 
240. 
Kavel 245: B.James "R.Walker Mk IV'' splitcane 
karperhengel 10''. £ 130. 
Kavel 385: Allcock Felton Crosswind nr II 
werpmolen in doos, ongeveer 1950. £ 50. 
Kavel 417: Hardy Altex nr 3 Mk V werpmolen, 
ongeveer 1950. £ 55. 
Kavel 434: Hardy Super Silex 4'' werpreel, 
ongeveer 1930. £ 120. 
Kavel 439: Hardy Hardex nr II Mk II werpmolen 
+ een La Omnia werpmolen. £ 20. 
Kavel 459: zeldzame Hardy Bouglé 3'' 
vliegenreel, ongeveer 1930. In doos. £ 1300. 
Kavel 495: Moscro 2 5/8'' bronzen vliegenreel, 
ongeveer 1900, en twee ongemerkte bronzen 
vliegenreels. £ 80. 
Kavel 500: zeer zeldzame Hardy Zane Grey 8½'' 
Big Game reel in leren doos. Van deze reel in de 
8½'' maat zijn tussen 1928 en 1949 slechts 20 
stuks vervaardigd. Reel is in zeer goede staat. £ 
7500. 
Kavel 526: Mitchell 1060 Big Game reel. £ 100. 
Kavel 549: Farlow The Midge 6'' vliegenhengel. 
£ 180. 
 
GEPEPERD 
 
Zoals je ziet zitten er toch nog wel koopjes 
tussen, maar voor de topstukken moest flink 
worden betaald. Mocht je echter nog een mooi 
stuk voor je collectie willen aanschaffen, dan is 
dit het veilinghuis waar je je hart op kunt halen. 
Maar ook als je niet van plan bent iets te kopen, 
loont het de moeite om al dat moois op de 
kijkdag te aanschouwen. Je steekt er altijd wel 
weer iets van op, en je leert meer mensen uit het 
verzamelcircuit kennen die jou misschien weer 
verder helpen met je collectie.  

 
 

VERSLAG VEILING BONHAMS, LONDON, 27-01-1999 
 
Bij grote 'algemene' huizen, zoals Bonhams, 
vormen hengelsportveilingen slechts een 
piepklein gedeelte van hun activiteiten. Maar het 
is juist hier dat vele particulieren hun spullen 
laten veilen, dit vanwege Bonhams grote 
naamsbekendheid. En voor verzamelaars is dit 
dé plek om die oude zalmreel uit een Engels 

landhuis of de opgezette karper uit de pub op de 
kop te tikken. 
Het was dan ook genieten geblazen toen ik hun 
catalogus ontving. En al was hij dan ietwat aan 
de late kant - ik moest en zou er heen. Niet dus! 
Ik was namelijk te laat om nog een vlucht te 
kunnen boeken. Dan maar met de auto. Edoch: 



autorijden in het centrum van Londen tijdens de 
spits is een ramp. (Nooit doen). Met enige 
vertraging aangekomen bij het veilinghuis was 
de verkeersellende evenwel snel vergeten. 
Stuk voor stuk topstukken!  
Hieronder enkele kavelnummers met de 
hamerprijs in Engelse ponden zonder 15 % 
opgeld en 17½ % BTW over het opgeld. 
 
SMULLEN 
 
Kavel 7: Hardy 'The Marvel', splitcane, 'Brook' 
vliegenhengel. £ 600. 
Kavel 19: Hardy Perfection 9 ft aftma 5, 
splitcane vliegenhengel. £ 150. 
Kavel 32: Hardy Dipper, 9½ ft aftma 7, splitcane 
vliegenhengel. £ 100. 
Kavel 49: Hardy C.C.de France, 5'9'' splitcane 
vliegenhengel. £ 220. 
Kavel 59: Zeldzame vroege ongeventileerde 
Allcock Aerial Centerpin reel, ongeveer 1910. £ 
420. 
Kavel 78: Eaton and Dellar 2½'' bronzen 
crankwind reel, ongeveer 1870. £ 320. 
Kavel 104: ABU Ambassadeur 6000 en een 
5000. £ 40. 
Kavel 118: Hardy Silex nr 2, werpreel, ongeveer 

1935. £ 100. 
Kavel 133: Horton The Meek nr 2, solid nickel 
silver werpreel. £ 280. 
Kavel 152: Hardy St.George 3 3/8'', vliegenreel, 
ongeveer 1950. £ 100. 
Kavel 164: Illingworth nr 3 in zeer zeldzame 
verzenddoos (waarschijnlijk antiek) in 
ongebruikte staat, ongeveer 1918. £ 550. 
Kavel 188: Vrij zeldzame Allcock Sea Aerial 4'', 
ongeveer 1930. £ 70. 
Kavel 236: Zeldzame Hardy Combination tool 
kit, ongeveer 1930. £ 280. 
Kavel 259: Hardy 'The Carry All', black japanned 
kunstaaskoffer, in zeer goede staat. £ 320. 
Kavel 284: Zeer zeldzame Gregory 'Cleopatra' 
(kunstaas), ongeveer 1890, in goede staat met 
de originele haken intact. £ 2200. 
 
VIERWIELER 
 
De conclusie? Een zeer leuke veiling met goede 
en mooie spullen en redelijke prijzen. Ik hoop 
daarom dat de volgende veiling van Bonhams 
van hetzelfde niveau is. En dan zal ik er zeker 
weer bij zijn. (Maar dan zonder auto). 
 

Jeroen van Boxtel 
 
 


