
EUROBEURS 1998 
 
Op 31 oktober 1998 organiseerde de VHV de 
derde EUROBEURS in Eindhoven. 
Naar de mening van het bestuur een soepel 
verlopen beurs, als men weet dat vrijdagmiddag 
de zaal al was ingericht en om 21.00 uur alle 
tafels waren voorzien van namen en informatie 
voor de veiling! Er was dus 's avonds tijd voor 
een hapje en een korte bespreking met enkele 
VHV bestuursleden. 
 
Zoals ook in 1997 ... om 6.10 uur stond de 
eerste deelnemer al voor de (gesloten) deur van 
de zaal, terwijl iedereen wist dat de zaal om 
07.00 uur open zou gaan. 
Kort en goed, daar alles royaal op tijd gereed 
was, kon de deur een kwartiertje eerder los. 
 
Dit was te danken aan ons lid Dirk Stolk, die 
vroeg aanwezig was om de controle aan de deur 
voor zijn rekening te nemen. 
Dank, Dirk, véél dank voor je inzet! 
 
Om 07.30 uur was zo'n 90 % van de 
standhouders volop bezig met opbouwen. 
Ondanks wat gemopper over gesloten deuren 
en slechts één toegangsdeur, verliep dat alles 
soepeltjes. 
 
Rond half tien al ca. 80 bezoekers in de hal, 
wachtend op het tien-uur-signaal. 
Ook nu: alles klaar? Draaien maar! 
 
Naar schatting hebben ca. 550 mensen de 
Eurobeurs bezocht. 
Opvallend detail: voor zover wij weten is er in de 
zaal NIET gerookt en ging men netjes voorin de 
entreehal staan smoken. 
Hetgeen, ondanks de warmte in de zaal, 
duidelijk bijdraagt tot een acceptabele 
atmosfeer. 
 
Daar alles op rolletjes liep, was ik meermalen in 
de gelegenheid de zaal eens "uit te spitten". 
Het is mij opgevallen, dat er, naast reels, molens 
en hengels ditmaal ook veel meer aanbod was 
in zgn. 'randzaken" zoals deco-materiaal, 
porselein, spiegels, tafelkleden, elgers en 
andere leuke zaken m.b.t. de 
visserij/hengelsport. 
 

"De handel was levendig", zoals men dat op de 
veemarkt zegt. 
Hoewel er ook wel standhouders zullen zijn, die 
matig verkocht hebben. Bij diverse 
standhouders heb ik prijzen gezien, die er niet 
om logen. Als dan de buurman goedkoper is, ja, 
... 
 
Bij het kopen/verkopen bleken de koerslijsten 
van ons lid Frank Kloek uit België erg handig. 
Gratis ter beschikking gesteld, vonden die gretig 
aftrek bij zowel standhouders als bezoekers. 
Hartelijk dank, Frank! 
 
De veiling was wederom een succes! 
De standhouders stelden belangeloos een groot 
aantal items ter beschikking, die totaal ruim ƒ 
1.000,-- opbrachten. 
Een welkome aanvulling voor de kas van de 
VHV. 
Want laten we wel wezen, het organiseren van 
zo'n EUROBEURS vraagt toch een volle emmer 
guldens, met altijd weer de vraag: springen we 
er dit jaar weer uit, of ...? 
 
HELAAS 
 
Rond 14.00 uur verlieten de eerste buitenlandse 
deelnemers de zaal. 
Het bestuur heeft hen daar op aangesproken. 
Excuses: wij moeten nog richting Genève - wij 
moeten nog naar Noord-Frankrijk - wij moeten 
nog zo'n 400 km achter Keulen. 
Daarom hebben wij toen onze VHV leden laten 
weten, dat ook zij konden afbreken als ze dat 
wilden. 
Verderop in dit nummer kom ik daar nog op 
terug. 
 
Al met al, als bestuur kijken wij terug op een 
geslaagde EUROBEURS. 
Op 30 oktober 1999 is de volgende 
EUROBEURS. Wees er tijdig bij, want ook in 
1998 hebben wij mensen teleur moeten stellen, 
omdat het maximale aantal tafels verkocht was. 
Zelfs voor 2000 is de zaal al gereserveerd, en 
zijn er al verzamelaars die tafels claimen! 
 

Joep Foppele 

 
 


