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DE VISSENDE VERZAMELAAR is het clubblad van de Vereniging Hengelsport Verzamelaars, 
opgericht in 1993, en van Angling Collectors Europe (ACE){PRIVATE } 

 
Verschijnt 2 maal per jaar. 

 
Jaarcontributie VHV-ACE voor binnen- en buitenland: €13,00 per jaar. 
 
Girorekening VHV: 6733842, t.n.v. H.M. Verswijveren. 
Adres: Bremstraat 38, Arnemuiden. 
 
VHV e-mail adres: webmaster@vhv-daca.org website VHV-ACE: www.vhv-daca.org
 
Opzeggingen van het lidmaatschap vóór 1 december schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. 
 
Het bestuur van de VHV-ACE bestaat uit: 
 
Voorzitter: Joep Foppele, Feantersdijk 139/4F, 9264 TN Eernewoude, NL 

tel.: 0511 - 539734 
 

Vice-voorzitter: Peter-Paul Blommers, e-mail adres: blomm033@planet.nl 
tel.: 023 – 5840114 
 

Secretaris: Herman Verswijveren, Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden, NL 
tel./fax: 0118 - 615818 
 

Penningmeester: Babs Verswijveren, Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden, NL 
tel./fax: 0118 - 615818 
 

Webmaster: 
 
 

Luc de Medts, tel./fax.: 00-32-55-216673 
e-mail adres: webmaster@vhv-daca.org 
 

Raadslid: Iwan Garay, tel.: 040 - 2416176 
e-mail adres: iwangaray@hetnet.nl 
 

Redactie Clubblad: 
 
 
 
Eindredactie Clubblad: 

John C. Bel, Heiligestraat 15A, 4001 DJ Tiel, NL 
tel. : 0344-619948 
e-mail adres: john.bel@tip.nl 
 
Luc de Medts, Oude Leuzesesteenweg 67, 9600 Ronse, BE 
tel./fax: 00-32-55-216673 
e-mail adres: luc.de.medts@skynet.be 

 
De redactie en/of het bestuur behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen zonder opgaaf van 
redenen te weigeren, respectievelijk niet te plaatsen. Tevens behoudt zij zich het recht voor 
ingezonden artikelen in te korten, hetgeen door de redactie onder het desbetreffende artikel dient te 
worden vermeld. 
 
Voorzover artikelen onder pseudoniem worden geplaatst, dienen de volledige gegevens van de auteur 
bij de redactie bekend te zijn. 
 
De redactie en/of het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de 
aangeleverde artikelen. 
 
Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende(n) op het auteursrecht, zijnde. de uitgeefster van deze uitgave, door de rechthebben-
de(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 

  



 2

 

 
VOORWOORD 

 
 
 
Welkom in een nieuw nummer van "De Vissende Verzamelaar". Een nummer dat verschijnt aan de 
vooravond van een bijzondere Beurs: we bestaan 10 jaar en in Empel gaan we dat vieren! Niet al te 
uitbundig, maar onopgemerkt laten we dat zeker niet voorbijgaan. Kom dus in elk geval naar Empel op 
zaterdag 26 april 2003   
 
10 Jaar VHV-ACE 
 
Ik zal me niet wagen aan een uitgebreide terugblik over onze club, dat heeft Iwan Garay terecht al 
voor zijn rekening genomen. Wel is duidelijk dat ons verzamelgebied zich razendsnel verder 
ontwikkelt, ook al door de komst van internet en de vele (internationale) beurzen voor 
hengelsportverzamelaars. Een paar ontwikkelingen wil ik voor u benoemen. 
 
Recente ontwikkelingen 
 
Allereerst zie ik het aantal hengelsport verzamelaars toenemen. Juist het aantal mensen dat 
sluimerend verzamelde en af en toe eens een molentje of boekje kocht, ziet nieuwe mogelijkheden via 
sites als eBay en Marktplaats en slaat echt aan het verzamelen. Het aanbod is op deze sites 
gecentraliseerd en iedereen kan er z'n slag slaan, ook als je niet over vrachten tijd beschikt. Het levert 
nieuwe kontakten op: een vriend van me uit Haarlem inventariseerde op Marktplaats mensen die op 
hengelsportboeken bieden: hij kwam in drie weken op meer dan 30 nieuwe namen! Het zijn vaak 
mensen die steeds enthousiaster worden, wij proberen ze straks met gerichte e-mails te interesseren 
voor onze vereniging. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
De tweede ontwikkeling die ik zie is de polarisatie in de waarde van echt zeldzame items en de minder 
bijzondere objecten. Wat echt schaars is (bijvoorbeeld een oud object in kleine oplage gemaakt) wordt 
steeds meer waard, wat algemenere items (bijvoorbeeld seriematige producten) steeds minder. Voor 
verzamelaars anno 2003 is aanbod zoals zojuist werd vermeld, gecentraliseerd (op internet en onze 
beurzen). Dat betekent dat de niet zeldzame items vaak door meerdere mensen worden aangeboden 
aan mensen die het niet zelden ook al hebben! En wat zie je dan: de prijs scheert omlaag en artikelen 
die 10 jaar geleden nog makkelijk verkocht werden, blijven als vastgelijmd op de tafels liggen.  
 
In het verlengde hiervan komt een ander logisch aspect om de hoek: de conditie van het item, de staat 
dus waarin het verkeert. We worden met z'n allen steeds kritischer en de verzamelwaarde van een 
(zelfs zeldzaam) object wordt in steeds grotere mate bepaald door de conditie! Bij boeken zie je 
bijvoorbeeld dat een gave stofomslag de waarde van het boek vaak vele malen overtreft. Voorbeeld: 
een 1e druk Flitsend Nylon doet nu 25 euro, maar heeft u er een met een gave omslag? Telt u dan 
razendsnel 100 euro neer voor ie weg is, want ook dat is nog niet duur. Voor de latere drukken gaat 
dit overigens niet op. Bij werpmolens zien we hetzelfde verschijnsel: die moet bij voorkeur ongebruikt 
zijn en in de doos met de gebruiksaanwijzing. Anders willen veel verzamelaars het ding al niet eens 
meer hebben, laat staan er geld voor betalen! Vroeger zag je dat alleen bij Matchbox! 
 
De toekomst? 
 
De laatste waarneming, waarvan ik denk dat we nog maar aan het begin staan, is de diversificatie van 
onze liefhebberij. Met het verder ontwikkelen van onze hobby en het toenemend aantal collectioneurs 
worden er steeds meer deelterreinen gekozen. We gaan steeds breder en steeds dieper. Breder met 
verzamelaars die voor een nieuwe richting kiezen, zoals ik ook in het vorige nummer al schreef. We 
gaan beslist meer verzamelaars krijgen die visspeldjes gaan verzamelen (wat waanzinnig leuk is!), 
vissculpturen, bijzondere akertjes, medailles van visclubs, foto's en postkaarten van hengelaars, 
hengelsportpostzegels, automatische dobbers, etc. etc..  
Dus niet alleen meer werpmolens en visboeken. Hoewel zich ook daar wat afspeelt: we gaan namelijk 
ook dieper en specialiseren ons dus steeds meer. Visboeken, ja? 
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Maar er komen steeds meer mensen die alleen Jan Schreiner verzamelen. Of alleen boeken over 
karpervissen. Of vliegvissen. Werpmolens? Prima, maar dan wel alleen Zwitsers. Of Frans. Of Engels! 
En niks anders! Maar van dat merk of terrein willen we dan ook wel echt alles, lees alles, hebben! 
 
Ik vind het uitermate goed dat onze hobby zo in beweging is.    
Als we ons op een verstandige en open manier naar de buitenwereld blijven opstellen, wordt onze 
club groter en kunnen we meer, denk alleen al aan het blad! Waarvan ik hoop dat we het ooit nog 
eens in kleur kunnen gaan uitgeven. 
 
Tot Uw dienst…. 
 
Laten de vergevorderde verzamelaars van het eerste uur zich open blijven stellen voor advies aan 
nieuwkomers, en hen zo vasthouden en verder enthousiasmeren. Zelf word ik met enige regelmaat 
gebeld door (ook beginnende) boekenverzamelaars voor advies. Ook vandaag weer door een collega 
uit Limburg. Ik help ze graag en kan meestal vrij precies zeldzaamheid en waarde van een titel 
doorgeven. Ik weet ook dat alle Bestuursleden van VHV-ACE hetzelfde doen, dus aarzel niet ze te 
bellen als u iets wilt weten over Mitchell (Luc), Franse en Zwitserse werpmolens (Herman), 
zelfgemaakte werpmolens of RU (Iwan), PetM en Shakespeare President-molens (John), Hollands 
antiek als tonnetjes en aasdozen (Peter-Paul). En zo lopen er meer specialisten rond. Carl Kuipers 
weet alles van de techniek van werpmolens en geeft advies over reparaties, Cor Smits weet alles van 
PetM splitcane en zo is er op erg veel terreinen een aanspreekpunt. Bij twijfel kunt u altijd contact 
opnemen met onze secretaris Herman Verswijveren, hij weet iedereen te vinden! 
 
Goed beste mensen, op naar de volgende tien jaar.  
Met wellicht meer leden, maar bovenal een broederlijke (of in een enkel geval zusterlijke) atmosfeer, 
waarin onderling respect en verzamelplezier boven alles staat.  
 
Het Bestuur wenst u een geslaagde Beurs met die lang gewenste, unieke vondst voor u en niemand 
anders. Aan alle anderen een oproep: neem juist omdat het de Jubileumbeurs is eens een echt 
zeldzaam artikel mee voor ruil of verkoop. Een artikel waarop u altijd zuinig was en dat u de afgelopen 
10 jaar niet wilde verkopen. Omdat er geen aanleiding voor was. 
 
Die aanleiding is er nu wel. Met 10 jaar VHV. 
 
Veel plezier en tot snel! 
 

Namens het VHV-ACE Bestuur, 
 

Peter-Paul Blommers 
Vice-voorzitter 

 
 

 
Baarston Foto John C. Bel 
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Eindredacteur en Webmaster… 
 

Waarom moet die nieuwe redacteur nu net zo’n een frontpagina maken? Kwam deze vraag bij jullie 
dan niet op? 
 
Behalve dat ik -samen met enkele andere verzamelaars uit onze club- een zwak heb voor oude 
prenten, vind ik vissende dames leuk. Vissende en verzamelende dames echter nog veel leuker! Laat 
ons eerlijk zijn: wat zou er van onze mooie verzamelhobby terecht komen, mochten we niet verzekerd 
zijn van de morele -soms zelfs financiële- steun van onze partners? Bitter weinig, of vergis ik me 
soms? 
 
Genoeg geslijmd nu! Over tot de orde van de dag… 
 
Met (vis)lood in de schoenen heb ik de uitdaging aangegaan onze vriend Willem Cupedo op te volgen 
als eindredacteur van ons aller clubblad. Ook ik mocht van mijn wederhelft horen: “heb je dan echt 
nog niet genoeg om je kop?” Drukke baan, webmaster van enkele sites waaronder onze eigen            
www.vhv-daca.org, verzamelaar, visser en auteur… Waarom dan dit “pretje” er ook niet bij genomen? 
 
Waar doen we het voor? Voor dat ene schouderklopje wat we hopen te krijgen… Met het klein 
handjevol mensen dat het bestuur van onze vereniging uitmaakt, kunnen we na tien jaar terug blikken 
op een welgevuld palmares. Het pad dat we gingen, liep niet steeds over rozen… 
 
Mijn speciale dank gaat hierbij ook naar John Bel, die de bijdrages van onze gastauteurs heeft 
voorbereid voor de publicatie in de nummer. Een prachtig verhaal van zijn hand over een ABU 
Cardinal 33, is een echte aanrader! Lees het verderop in dit blad. Onze stille hoop is, dat hij dit in de 
toekomst zal blijven doen. Samen met John, wil ik er op aandringen dat alle kopij voor ons clubblad 
digitaal aangeleverd wordt. Dus via e-mail, op diskette of CD-ROM. Dit spaart ons echt heel wat 
werk… 
 
Onze site kreeg tot nog toe ongeveer 9000 bezoekers… uit 66 landen! De voorbije maand vonden een 
400-tal surfers de weg naar www.vhv-daca.org … Denk hier eens over na: als lid kan je een zoekertje 
opgeven voor één of meerdere rubrieken van “member’s ads”. Je weet nu door hoeveel bezoekers het 
kan gelezen worden. Het is nog gratis bovendien! Het spreekt vanzelf dat we zoekertjes met 
commerciële inhoud weigeren. Lees daarom de betreffende pagina op onze site nog even door. 
 
Zoekertjes kunnen enkel via e-mail worden verstuurd naar volgend adres: 
 

webmaster@vhv-daca.org 
 
Binnenkort wordt ook de pagina “membership roster” van de site aangevuld met de gegevens van de  
-vroegere- ACE-leden. De afspraak is wel dat er geen gegevens worden gepubliceerd zonder de 
formele toestemming van de betrokkene! Dus verwacht ik een mailtje van eenieder die zijn gegevens 
wel op onze site wil gepubliceerd zien… 
 
Goed nieuws voor leden die hun clubblad zijn kwijtgeraakt, of die het gewoon niet wensen te bewaren! 
Via onze web site is het mogelijk om steeds het laatste nummer te downloaden als .pdf bestand. De 
link naar “Acrobat Reader” biedt de mogelijkheid een klein programma (gratis) op je PC te plaatsen. In 
de toekomst zullen misschien alle vorige nummers op deze wijze te raadplegen zijn. 
 
Ons clubblad “online” vind je zo: klik op de knop “sitemap”, dan op de knop “magazines” en volg de 
aanwijzingen op die pagina. 
 
Veel leesplezier gewenst vanwege uw dienstwillige, 
 
Luc de Medts 
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De oude man en de rivier 
 
 
 
Het is inmiddels ongeveer twaalf jaar geleden, 14 maart 1991 om precies te zijn. Met de wijsheid van 
nu, zou je kunnen zeggen dat het toen allemaal begonnen is. In die tijd visten André, mijn vaste 
vismaat in die dagen, en ik vaak in de Linge, waar het in neren naast de sluis goed vissen was op 
grove brasem, kopvoorn en blankvoorn. Mijn maat viste steevast met een vaste hengel, al naar gelang 
de omstandigheden voorzien van een flinke pen dan wel grondlood, verbonden aan een draadje van 
naar schatting 30/00. Nee, het concept “licht vissen” was aan hem inderdaad niet besteed. Zelf 
gebruikte ik meestal mijn Traditional winkle picker, of de eveneens door maestro Temming van geel 
Fenwick-glas gebouwde, zacht progressief buigende snoekbaars/brasemhengel, geschikt voor wat 
subtielere vismethoden. Door de ter plaatse aanwezige vrij forse stroming, trokken de vissen zich van 
lijndiktes overigens bitter weinig aan … 
God, wat hebben wij destijds een lol gehad én uitstekende vangsten beleefd. 
 
Die bewuste middag verscheen op de andere oever, schuin tegenover ons, een oude man. In alle rust 
installeerde hij twee korte volglasstokjes, die hij schuin naar de zonnige hemel liet wijzen. Hij viste met 
enorme klonten deeg, die hij met een kleine zwiep vlak onder zijn kantje in het water liet plonzen. 
Vervolgens hing hij wakers in de lijn en nam wijdbeens en met de armen over elkaar, plaats op zijn 
klapstoeltje, wachtend op wat komen ging. 
De slanke, sterke schubkarpers die veelvuldig in de Linge huizen, hadden, evenals de witvis waarop 
wij aasden, blijkbaar andere bezigheden die middag. 
Hoe gaat dat dan; men krijgt wat meer aandacht voor de omgeving waarin men vertoeft, de natuur zal 
ik maar zeggen, mijmert over die dagen dat het als vanzelf scheen te gaan, praat met vismaat over 
hele andere zaken dan hengelen en denkt na verloop van tijd aan verkassen of huiswaarts keren. 
Dergelijke momenten wilden in ons geval soms ook wel eens in deeggooigevechten ontaarden. 
 
Ik liet mijn blik nog eens over het voortkabbelende Linge-water naar de oude karpervisser aan de 
overzijde gaan, die nog immer als een Boeddha één en al onverzettelijkheid en rust uitstraalde. Op 
zijn ene hengel ontwaarde mijn oog een Mitchell 300, op de andere een …!!! Er ging een schok van 
herkenning door me heen, het klink nu misschien vreemd, maar destijds kende ik deze molens alleen 
van foto’s uit hengelsportboeken en –tijdschriften. Het zo kenmerkende silhouet met dat 
karakteristieke slipknopje schuin achterop het huis en de groen-witte kleurstelling, lieten echter geen 
enkele ruimte voor twijfel. Die oude baas, daar aan de overkant, viste met een ABU CARDINAL!!! Dat 
was toch één der allerbeste molens ter wereld, met de alom bejubelde superslip?! Die moest ik in het 
echt zien! Binnen enkele minuten was ik via de sluis overgestoken en knoopte een praatje aan met de 
man. Na wat heen en weer gepraat over het vissen, overwon ik mijn schroom, en vroeg hem of hij die 
molen aan mij zou willen verkopen. Tot mijn grote verrassing stond hij daar niet afwijzend tegenover, 
hij wilde er even over nadenken en ik moest hem de volgende dag maar bellen. 
 
Die vrijdagavond zaten André en ik bij de heer van Lith, want zo bleek hij te heten, aan de koffie. Hij 
wilde voor de ABU 33, waarvan helaas het typeplaatje ontbrak, inclusief twee extra spoelen, HFL 50,= 
hebben. Om mij enigszins onder druk te zetten, toonde hij een oproep in het Visblad van een persoon 
die hoge beloningen in het vooruitzicht stelde voor oude hengelsportmaterialen en –boeken. Hij 
hoefde maar even te bellen, zo dreigde hij, en de molen zou mijn neus voorbij gaan. Natuurlijk gunde 
ik hem zijn overwinning en moest inwendig gniffelen om deze spotprijs. 
De heer van Lith drukte mij bij het afscheid nog op het hart de molen regelmatig te smeren met niks 
anders dan zuurvrije vaseline. Ik beloofde het hem plechtig en bedankte hem voor de ontvangst, de 
koffie en de molen. 
 
In een gelukzalige roes ging ik met mijn aanwinst naar huis, het kleinood koesterend als was het een 
relikwie. De volgende dag zou ik hem eens nader bestuderen en proberen zorgvuldig te ontleden. Zo 
op het eerste oog, was de molen behoorlijk vervuild, hij draaide ook wat zwaar en het slipknopje hing 
op half elf, waardoor het klikplaatje zichtbaar was. Wat maakte het uit? Ik was nu immers de trotse 
bezitter van een heuse ABU Cardinal. 

  



 6

 
 
Toen ik daags daarna aan mijn bureau gezeten, voorzichtig het deksel van het carterhuis lichtte, om 
het binnenwerk en met name dat unieke slipsysteem eens nader te kunnen inspecteren, bleek dat de 
vorige eigenaar wat werpmolenonderhoud betrof, inderdaad niet van half werk hield. De molen bleek 
tot aan de rand te zijn vol gesmeerd met … zuurvrije vaseline! Dat verklaarde gelijk ook waarom mijn 
ABU zo stijfjes draaide. De ratelpin in het deksel bleek overigens, hoe ingenieus, te zijn vervangen 
door een stopnaald. Na het nodige schoonmaakwerk met behulp van een kwastje, wasbenzine en 
veel keukenrol, kreeg ik uiteindelijk het lang verwachte zicht op de wormwielaandrijving en het veel 
besproken slipmechaniek van mijn 33. 
 
Zorgvuldig tekende ik hoe alle onderdelen zaten, voordat ik de molen verder demonteerde. Het kostte 
me de nodige moeite de juiste manier te vinden om de slip uit de molen te bevrijden, maar uiteindelijk 
lukte het me dan toch. De leren slipschijfjes bleken tot op de draad versleten te zijn en puilden her en 
der tussen de metalen plaatjes uit. Die waren in mijn ogen dus onbruikbaar geworden, ik was er echter 
op gebrand de molen weer in originele toestand terug te brengen. 
 
Na de nodige telefoontjes naar bekende hengelsportwinkeliers in het land, kwam ik via een tip van de 
altijd vriendelijke en bereidwillige Cor Spinhoven in contact met de al even joviale Ed Kowski van 
Hengelsport Zuid, die mij inderdaad aan de originele slipleertjes en de ratelpin helpen kon. Ed maakte 
mij er toen reeds op attent dat hij klanten had die vilten ringen sloegen uit een oude hoed en die als 
alternatief in hun ABU’s gebruikten. Dat nam ik op dat moment voor kennisgeving aan, wat kon er 
immers beter zijn dan de echte schijfjes? 
 
Na ongeveer een jaar met mijn gerestaureerde ABU 33 gevist te hebben, moest ik diep in mijn hart 
erkennen dat die superslip me nogal tegenviel. Altijd was er die onregelmatigheid, die schommeling, in 
plaats van een loepzuivere werking, zoals ik me die altijd had voorgesteld. De eerste die mij uit de 
droom hielp, was Bert Schouten van Handy Fish. Hij beweerde dat de ABU-slip nooit 100% te krijgen 
zou zijn, maar hij kon mij wel teflon schijfjes leveren die er in elk geval voor zouden zorgen dat het 
startmoment sterk verbeterd werd. Dat bleek inderdaad te kloppen, alleen bleef er na montage van 
deze twee 1 mm dikke ringen van de instelbaarheid bar weinig over. Deze “oplossing” bevredigde mij 
dus niet. 
 
In de loop der tijd heb ik met wisselend succes slipschijven van allerhande materialen, waaronder 
dunner teflon, geprobeerd; ik zal u hier alle details besparen. 
Tot op heden heb ik de heilige graal nog niet gevonden. Een relikwie is de ABU Cardinal allang niet 
meer voor mij. In de destijds zwaar onderschatte Shakespeare President molens heb ik inmiddels een 
superieur alternatief – wat een slip! – gevonden. Toch doe ik mijn ABU’s niet weg. Nog altijd heb ik die 
stille hoop dat op een dag de doorbraak komt, of dat iemand met een triomfantelijke grijns op het 
gelaat mij een Cardinal 33 of 3 toont, waarvan de slip wél optimaal functioneert. Wie weet op de 
komende beurs? Een waarschuwing is echter op zijn plaats: ik ben erg kritisch. 
 
Of de oude karpervisser nog leeft, weet ik niet. Aan de boorden van de Linge heb ik hem nooit meer 
ontmoet. Mocht ik hem daar ooit nog tegenkomen, dan zou ik hem hartelijk willen bedanken. Hij is er 
immers indirect de oorzaak van dat de latent in mij aanwezige verzamelgeest ontwaakte, waardoor ik 
spoedig daarna in contact kwam met de persoon van de oproep in het Visblad, onze huidige vice-
voorzitter, die niet heeft nagelaten mij krachtig te inspireren op de ingeslagen weg voort te gaan. 
 
 
 

John C. Bel, 12 maart 2003 
 
 
 
Ook jouw artikel(tje) kan hier een plaats krijgen. Ga gewoon 
achter de PC zitten en schrijf erop los! Foutjes worden door 
ons wel weggewerkt… 
 

Gewoon doen !!! 
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ONS TIENJARIG BESTAAN 

 

De komende beurs in Oud-Empel op zaterdag 26 april 2003 wordt een heel bijzondere. Dan vieren we 
namelijk ons tienjarig bestaan. We roepen alle leden op om bij deze heugelijke gebeurtenis aanwezig 
te zijn, ook als u geen tafel heeft gehuurd of geen tafel meer heeft kunnen krijgen. 

Het bestuur heeft zijn best gedaan om ondanks de beperkte financiële middelen die ons ter 
beschikking staan deze beurs een feestelijk tintje te geven. 
Zo zal er aan de tafelhuurders een gratis kopje koffie met een echte onvervalste Bossche Bol worden 
aangeboden. Deze worden u aangeboden door Kees, die ons al die tien jaren van ons bestaan 
gastvrij heeft ontvangen. Hartelijk dank, Kees! 
 
De gebruikelijke veiling komt ditmaal te vervallen en wordt vervangen door een vorstelijke verloting. 
leder lid van VHV-ACE ontvangt een gratis lot dat zal worden toegestuurd. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om ter plaatse extra loten te kopen tegen de prijs van 1 euro. 
 
ATTENTIE: Niet aanwezig zijn op de Empelbeurs betekent dat u geen prijs kunt winnen. 
De verloting zal om 12 uur beginnen. 
De loterij bestaat uit tien prijzen, die hoofdzakelijk door het bestuur beschikbaar zijn gesteld, met als 
absolute klapper een echt HARDY PERFECT (in doos), die door onze vriend Kees Ketting 
beschikbaar is gesteld. Onze erkentelijke dank daarvoor. 
 
De EXPOBOX zal tot de verloting dienen om de prijzen te showen. Daarna kunnen leden desgewenst 
enige RAADSELS in de box plaatsen. Een RAADSEL is een item dat u ondanks verwoede pogingen 
daartoe niet kunt thuisbrengen. Zoals u elders in dit blad heeft kunnen lezen, kan het oplossen van 
een raadsel tot verrassende resultaten leiden. 

Het bestuur heeft besloten dat zij als organisator en sponsor van de verloting daaraan zelf niet zal 
deelnemen. 
Ons mooiste geschenk is het vertrouwen dat onze leden ons in al die jaren hebben geschonken en de 
bedankjes die we van velen na iedere geslaagde beurs mochten incasseren. 
U mag erop rekenen dat we op weg naar het volgende jubileum wederom ons beste beentje voor 
zullen zetten. 
 

Iwan Garay 
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TAMSON, ons eigen nationaal PRODUKT 
 

Hieronder een alinea uit mijn vismemoires, de plaats 
des onheil, Zuiderpier IJmuiden, +/- 1956, mijn 
vriendje met de hengel van zijn vader en ik met een 
handlijntje: 
“Gerrie's vader had een werphengel. Een 
werphengel gemaakt van een tankantenne en een 
imitatie Tamson. De Heer W. werkte namelijk bij de 
Artillerie Inrichting Hembrug. Die slimmerds daar 
hadden zo'n Tamson uit elkaar gehaald en exact 
nagemaakt. Jammer voor hen was de Tamson een 
verschrikkelijk gedrocht. Met het machinepark dat 
daar aanwezig was, hadden ze beter een LUXOR 
na kunnen maken.” 
 
Ja, vriend Iwan, ik heb het al eens eerder verteld, 
ooit zijn er kopieën van de Tamson gemaakt, en dit 
is echt waar. 
De vader van een vriendje van me had er eentje, en 
hij was er heel trots op. 
Ik vermoed dat er ooit een medewerker op de AI is 
geweest die zijn Tamson kapot had en het ding 
wilde gaan herstellen. Na onderzoek hebben ze er 
maar meteen een aantal kopieën van gemaakt. Ja, 
als je geweren en pistolen kunt maken is het 
produceren van een kopie van een werpmolen niet 

echt moeilijk. Ik denk dat deze kopieën van een betere kwaliteit waren dan de originele Tamson! Ik zal 
eens een poging ondernemen om mijn toenmalige vriend op te sporen, wie weet, bestaat het ding 
nog. Wat ik mij ervan kan herinneren, was dat hij er exact uitzag als de Tamson die wij kennen, alleen 
was er geen merk op te vinden. 

 

 
En met alle respect voor Ed Kowski, geloof ik niet dat er ooit een kleiner model van de Tamson is 
gemaakt; de tandwielverhouding is erg laag, nl 2.375 op 1. Bij een effectieve spoelvulling levert dit een 
inhaalsnelheid van +/- 43 cm per slingeromwenteling. 
Een verkleining van de spoel naar b.v. 44 mm, zijnde de diameter van de spoel van Harry Kelly’s 
M(e)inova, levert een inhaalsnelheid op van +/- 32 cm, met andere woorden: je draait je suf. Wel 
hebben ze in Den Haag ooit een reeltje gemaakt, maar daarmee zal de aanmaak van vis-vang-
apparatuur wel opgehouden hebben te bestaan. 
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Veel is er over de Tamson geschreven, veel goeds heb ik er echter niet over gelezen. 
Was dit puur Hollandse product nu echt zo slecht? Het opduiken van een aantal exemplaren nieuw in 
doos doet vermoeden dat het niet echt het verkoopsucces was waarop de firma Tamson 
waarschijnlijk had gehoopt. 
 
Na het grondig bestuderen van de Tamson kom ik tot de conclusie dat het allemaal nogal meevalt, 
sterker nog: er zijn een aantal constructiedetails die echt uniek zijn in de werpmolenwereld. 
 
 
Het is een product waarbij heel sterk is gekeken naar eenvoud van montage, het gemakkelijk en 
vooral snel kunnen vervangen van onderdelen. Ook was de ombouw naar een links model met een 
minimum aan inspanning en vooral aan afwijkende onderdelen te realiseren. 
 
Al met al, petje af voor de ontwerper van de Tamson voor de innovatieve ideeën in deze werpmolen.  
Ik geloof echter niet dat de ontwerper een actief hengelaar was, of een aantal andere molens heeft 
kunnen onderzoeken. De indruk dringt zich op dat het molentje is ontworpen naar voorbeeld van een 
aantal plaatjes. 
 
Wat minder slim was de keuze van de materialen, het gieten van de tandwielen en hoofdas, tevens 
lagering van de molenkop, van hetzelfde materiaal als het huis was al een gigantische stap vooruit 
geweest, maar het beste hadden deze artikelen uit brons vervaardigd kunnen worden. 
Dit zou de kosten  waarschijnlijk wel flink omhoog hebben gebracht, ik meen wel eens in een oude 
advertentie een prijs van Fl. 37,50 gezien te hebben en dat was niet gering in die tijd! 
 
 
Hieronder een samenvatting van tekortkomingen zoals ik deze nu zie: 
 
1. De verbinding tussen molenvoet en tandwielhuis is veel te breed, als je hem met andere 

molens vergelijkt, zit hij 90 graden verkeerd, niet bepaald ergonomisch, tevens braken de 
dunne uiteinden van de molenvoet snel af. 

2.  Het hoofdtandwiel en de lagering van de molenkop zijn van een slechte legering, ik denk iets 
van Zamac, goed te gieten, weinig krimp en vooral goedkoop. Nadeel: niet echt slijtvast en 
ondergaat nog al eens veranderingen bij het ouder worden. Ditzelfde materiaal gebruikte de 
Firma Lucas in haar motorfietsdynamo’s. Het leverde de firma de naam “Prince of Darkness” 
op. 

3.  Het slipmechanisme is te eenvoudig en wordt geregeld met een slipmoer en as met een veel 
te grove schroefdraad. Ook is er geen indicatie dat de slip in werking treedt, met andere 
woorden als bij een dril de slip in werking treedt, tikt hij dus niet. 

4.  De meest vervelende tekortkoming is dat de voorkant van de spoel een grotere diameter heeft 
dan de achterzijde. Hierdoor komt het snoer makkelijk tussen molenhuis en spoel. 
Het loshalen van de spoel wordt bemoeilijkt doordat de slipmoer niet makkelijk verwijderd kan 
worden, aangezien deze met een schroefje is gezekerd. 

5.  Het slingertje had wat langer kunnen zijn en het knopje wat groter. 
 
Het is jammer dat een antiretour ontbreekt, maar dat kwam in die jaren wel meer voor. 
 
Ja, als je dit zo leest, dan krab je je toch wel achter je oren, is het allemaal kommer en kwel? 
Ik denk het niet, zoals ik hiervoor heb betoogd, want de Tamson heeft een aantal kenmerken die mij 
er van overtuigen dat het een heel goed doordacht ontwerp was, helaas wat ongelukkig uitgevoerd en 
op essentiële onderdelen is, ten onrechte, bespaard. 
 
Wat ik als positief beoordeel: 
  
1.  De halve beugel is heel eenvoudig, maar doet zijn werk door zijn uitgekiende vorm uitstekend. 
2.  De molenvoet is eenvoudig te vervangen. 
3.  Het molenhuis is zodanig gemaakt, dat op eenvoudige wijze een links of rechtshandige molen 

kan worden gemaakt, alleen de beugel en de beugeloverslag moeten vervangen  worden, 
tevens moeten de gaatjes in de molenhuis op de andere kant moeten worden geboord en 
getapt. In de praktijk zal dit hebben ingehouden dat er een links tandwielhuis, beugel en 
beugeloverslagdelen voorradig moesten zijn. Vergelijk dit maar eens met een linkse Mitchell. 
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Ik denk dat de handige doe-het-zelver moeiteloos een links model naar een rechts model kon 
ombouwen, zonder reservedelen. 

4.  Montage en demontage zijn bijzonder eenvoudig. De kop met spoel-as en lagering zijn in zijn 
geheel te verwijderen, nadat je het cartergedeelte met slinger hebt verwijderd, een unieke 
constructie. Alle lageroppervlakken zijn zeer ruim bemeten. 

5.  Eigenlijk is het grootste euvel de spoel. Wanneer de fabrikant dit in een vroeg stadium had 
onderkend en de spoel had vervangen, was de naam “Tamson” heel wat beter aangeslagen 
bij het vissende Nederlandse publiek.  

 
 
Al bij al kun je toch spreken over een zeer goed doordacht ontwerp. 
De uitvoering echter was om voor mij onbekende redenen nogal zwak op vitale punten. 
Ik kan mij voorstellen dat er ook in die tijd handige doe-het-zelvers geweest zijn die, met andere 
producten voor ogen, de nodige aanpassingen hebben gemaakt zodat ze beter bruikbaar werden. 
 
Om de woorden van een bekende Nederlander te gebruiken, “elk nadeel hep ze voordeel”, ga ik eens 
zien of de nadelen zijn om te buigen in positieve zin en hoop dit op de volgende beurs te Empel te 
kunnen laten zien. 
 
Concreet houdt dit dus in dat de inferieure onderdelen inmiddels vervangen zijn door messing voor de 
hoofdas, en brons voor het hoofdtandwiel. Er is een iets langere slinger pas gemaakt. De spoel is 
zodanig gewijzigd dat de voorkant kleiner is dan de achterkant. De slip tikt nu en is beter af te stellen 
door het toepassen van slipplaten van DAM en de daarbij behorende slipmoer, de slip is nu heel 
fatsoenlijk te stellen en geeft het snoer zonder horten of stoten af. De molenvoet is geleend van een 
andere molen waardoor hij beter in de hand ligt. 
 
Hoeveel zin dit alles heeft? De enkele keren per jaar dat ik eens ga vissen doe ik dit steevast met oud 
materiaal, splitcane en Luxor. 
 
Het lijkt me leuk om eens een tijdje met Tamson als opwindapparaat en een hengel uit de 50-ger 
jaren te vissen, eens kijken of het werkelijk zo erg was, ik geloof er niet zo in. 
 
Inmiddels is de Tamson beproefd met een glashengel van +/- 1958, 1,50 lang en een beukenhouten 
handvat. De spoel is extra vol gedraaid met 0.25 mm nylon, zodanig dat als er lijn achter de spoel kan 
komen, dit bij mijn exemplaar zeker zal gebeuren. 
 
Het gooien in een klein poeltje met een spinnertje ging voor mijn gevoel bijzonder goed; redelijk verre 
worpen voor een dergelijke combinatie van hengel, snoer en licht werpgewicht, Veltic nr. 2. Geen 
enkele keer is er iets nadeligs gebeurd met de molen, zelfs hing er na korte tijd een snoekje van 40 
cm aan het spulletje… 
 
Wat nu toch een gemis in mijn ogen was, was het ontbreken van een AR, dan kan je lekker de haak 
aan een oog vastmaken en wat op spanning draaien. Dat is makkelijk bij het vervoer, grinnik… Die zit 
er nu dus ook op! 
 
Dus beste medeverzamelaars ik heb geen problemen gehad met een aangepaste Tamson, en ik 
denk dat het met een standaard Tamson ook wel zal meevallen, niet te hoog opspoelen en dan werkt 
het best. 
 
Al bij al, er is veel slechts gesproken over de Tamson, maar ik vind dat het allemaal wel meevalt, dus 
neem ik mijn woorden terug van “het gedrocht” aan het begin van het verhaal. Wat mij hierin sterkt, is 
het feit dat ik ze vroeger redelijk veel heb zien gebruiken aan de Bosbaan en ik heb nooit wat nadeligs 
over die dingen horen vertellen. 
 
Ik denk dat de bekende schrijvers, die reeds eind jaren 40 op de hoogte waren van het grootste euvel, 
het ontwerp van de spoel, dit onder de aandacht van de Firma hadden moeten brengen, zodat zij haar 
product substantieel hadden kunnen verbeteren, zonder al te veel kosten. 
 
 Carl Kuipers
Foto: Herman Verswijveren  
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DE EXPOBOX 
 
 

e bedoeling van deze vitrine is om in 

r in de EXPOBOX ditmaal een 
rzameling werpmolens te zien onder 

et mes sneed naar twee kanten. Van Arie Saueressig heb ik ooit een molen gekocht die alle 

iemand minder dan ons lid, de heer Willem Mol, heeft tot onze vreugde dit raadsel kunnen oplossen 

angezien deze werpmolen werd vervaardigd door de heer BRASSER uit Amsterdam, neem ik de 

 meer BRASSERS te ontdekken. Misschien dat ze even 

aar er is nog meer nieuws van het Nederlandse front. Alweer volgens de heer Mol zijn er nog twee 

Bij wijze van experiment prijkte er op 
de laatste EUROBEURS op de tafel 
van uw dienaar een glazen EXPOBOX.  
 
D
de toekomst tijdens iedere beurs iets te 
exposeren wat u niet iedere dag tegen 
komt, maar waar uw belangstelling 
ongetwijfeld naar uitgaat. 
 
Zo was e
ve
de noemer: “made in Holland”. Met 
name de uiterst zeldzame MASSART 
kon nu door iedere verzamelaar 
worden bewonderd, naast de meer 
courante TAMSON werpmolens en 
reels. 

 
H
kenmerken had van een zelfbouwmolen. Arie deelde mij mede dat het waarschijnlijk ging om een 
molen waarvan er meerdere waren gemaakt. Reden voor mij deze molen onder het motto RAADSEL 
in de box te plaatsen. Op de molen, die als een zgn. cross-winder was uitgevoerd, was geen enkel 
merkteken te bekennen. 
 
N
met de sensationele mededeling dat deze molen wel degelijk in serie vervaardigd is en nog wel in 
Nederland. Sterker nog, hij heeft deze naamloze molens destijds als hengelsporthandelaar in zijn 
winkel verkocht. Oef, dat is me even een sensatie: een derde werpmolen van Nederlands fabrikaat!!! 
 
A
vrijheid deze molen de BRASSER te dopen. De heer Brasser was een verwoed visser, die vaak op de 
Bosbaan viste en oliepompen maakte. De BRASSER werpmolen is een zeer robuuste molen met een 
respectabel gewicht van 800 gram! Andere kenmerken zijn: een vuurrood vierkant carter en een rode 
slipknop. De spoel en het molenhuis zijn gemaakt volgens het cross-wind principe – “geleend” van de 
Engelse cross-winders – en in aluminium uitgevoerd. Verder een korte slinger met een houten 
greepje. De lijnvanger is van het vinger pick-up model. Voilà, het signalement van de derde 
werpmolen van Nederlands fabrikaat, een ware ontdekking!!! Volgens de heer Mol zijn er in de periode 
1948-1949 ongeveer 50 tot 100 BRASSERS gebouwd en gezien de oerdegelijkheid ervan moeten er 
nog meerdere in Nederland rondzwerven. 
Aan u, verzamelaars, de opgave om nog
zeldzaam worden als de MASSARTS!!! 
 
M
werpmolens in Nederland gemaakt, en wel de NYLISTO uit Weesp en de ARISTON uit Kamerling. 
Toevallig heb ik een ARISTON en weet dat in het voetje METRON staat gegraveerd. En toevallig heb 
ik ook een NYLISTO, No. 26846, met op het carter de vermelding: “AMCO comp.”. Deze werpmolen is 
geheel vervaardigd uit NYLON en gezien het productienummer lijkt het me hoogst onwaarschijnlijk dat 
dit een molen van Nederlands fabrikaat is. 
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Afbeelding uit "Mulinelli da Pesca 

ortom: het speuren naar werpmolens 

et tweede raadsel in de EXPOBOX 

é

kocht en hij liet me op pagina 188 een foto 

ja, dat zijn toch leuke dingen voor een verzamelaar. Ik kreeg direct een vorstelijk bod voor de ZAMA, 

p de volgende EUROBEURS in 2003 zal Yvan Bonnevalle de EXPOBOX vullen met de uiterst 

Iwan Garay
oto “Massart”: Herman Verswijveren  

Italiana" door G. Cavatorti 
 
K
van Nederlands fabrikaat is nog niet 
beëindigd en we nodigen iedere 
verzamelaar uit om te speuren naar de 
waarheid. We houden ons aanbevolen. 
 
H
was een ZAMA, een bakelieten 
werpmolen. Het is het allereerste 
werpmolentje dat ik ooit in handen 
kreeg en dat de verzamelbacil in mij 
deed ontwaken. Sinds ik dat ding heb, 
vraag ik aan iedere verzamelaar of ie 
de ZAMA kan thuisbrengen. Tien jaar 
lang heb ik tevergeefs die vraag 
gesteld, zonder daar ooit antwoord op 
én van die drie Italiaanse bezoekers, 

achteloos vertellen dat de ZAMA een Italiaanse molen is. 
Ik had net zijn boek MULINELLI DA PESCA ITALIANI ge

te krijgen. Komt me op de beurs ene Giorgio Cavatorti, 

van de verloren zoon zien. Classificatie: uiterst zeldzaam; in Italië slechts twee exemplaren van 
bekend!!! 
 
T
maar heb dat duizelend afgeslagen en ga eerst eens lekker nagenieten… 
 
O
zeldzame ILLINGWORTH werpmolens. Mis dat niet, want dat komt nooit meer terug!!! 
 
 
F
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Over beurzen en boeken 
 

e laatste Eurobeurs in Eindhoven was een schot in de roos. Er was veel publiek, er waren vele 

ok van Oud-Empel met zijn speciale charme) en maak er een 

Liefde is samen naar de beurs gaan… 

Ik ontmoet er telkenmale goede vrienden, toevallige vrienden die ik slechts op onze beurzen tegen het 

ijn interessepunten als vliegvisser gaan uit naar vlagzalm, naar visboeken in het bijzonder en dan 

oeken op de kop tikken is niet meer zo gemakkelijk als 25 jaar geleden.  
p inschrijving), zodat vele 

arles Ritz kun je nog courant 

aar wees gerust, koopjes zijn er op de beurs nog steeds. Wie gewoonweg graag over zijn hobby 

en exemplaar van 'Waarom Vliegvissen' van Jan Veenhuysen, het 

en schamele 3 euro kocht ik een propere kopij van W.C. Stewart's ´The Practical Angler'. Het 

og dit. Ik zou de Heren boekenverkopers willen vragen hun prijzen, refertes etc. in de boeken te 

ind je ergens een oud Belgisch boek, denk dan eens aan mij. 

Hugo Martel 
 

 
D
standen met uiteenlopend materiaal en de sfeer was opperbest. Het samengaan van VHV en ACE is 
daar zeker niet vreemd aan en ik denk dat iedereen opgelucht ademde toe men vernam dat het 
gezond verstand had gezegevierd. 
Ik hou van deze gebeurtenis (en o
jaarlijks weekend van in Eindhoven, wat er ook voor zorgt dat mijn vrouw reikhalzend naar de beurs 
uitkijkt en er voor zorgt dat ik de hotelreservatie niet vergeet. 
 

 

lijf loop en hopen kennissen, waarvan de begroeting zo hartelijk is dat men zou denken dat we verre 
familie zijn en, weet, dat ik soms hun naam niet eens ken! 
 
M
meer bepaald oude Belgische visboeken. Oude boeken en tijdschriften zijn verrijkend en boeiend. Via 
mijn vriend Jean-Pierre Sougné (ook steeds aanwezig op de beurs) kon ik inzage krijgen van het 
tijdschrift "Pêche & Pisciculture", jaargangen circa 1890-1940. Hoe boeiend is het te lezen over de 
zalmvangsten op de Maas in het begin van de 20e eeuw en hoe deprimerend is het te ervaren hoe 
men de kip met de gouden eieren heeft gedood. 
 
B
Vele boeken verschenen vroeger in een beperkte oplage (dikwijls o
interessante exemplaren bijna niet meer in omloop zijn. Er zijn ook meer verzamelaars gekomen. En 
de prijzen tegenwoordig schrikken velen af. Vooral de Engelse (professionele) boekverkopers op de 
beurs durven exorbitante prijzen vragen, dikwijls m.i. niet verantwoord. 
Een gaaf exemplaar van de klassieker 'Pris sur le vif’ (1953) van Ch
kopen voor een prijs van €100,00 tot €150,00. Wanneer dergelijke beroeps er dan zomaar  £ 425,00 
voor vraagt, is het niet moeilijk dat deze mensen steeds klagen dat de verkoop niet goed gaat, wat ik 
trouwens reeds jaren hoor. Dit is maar één van de vele voorbeelden die ik zou kunnen aanhalen. 
 
M
leest, komt zeker aan zijn trekken. 
Voor amper 10 euro kocht ik (nog) e
beste boek ooit verschenen over vliegvissen in ons taalgebied (ik ontdekte het spijtig genoeg véél te 
laat). 
Voor e
was weliswaar een zoveelste uitgave, (de eerste dateert van 1857), maar het was me uitsluitend om 
de inhoud te doen. En het uitmuntend boek 'Les Ombres et leur Pêche' van Macchioni, als nieuw, kon 
ik toch zomaar niet laten liggen voor 8 euro. De prijzen van de Franse boekverkopers waren zeker 
meer realistisch. 
 
N
willen aanbrengen met een zeer zacht potlood. Ik heb immers steeds moeite om deze gegevens uit te 
gommen; meestal slaag ik er niet volledig in en/of beschadig of kreuk ik het kwestieus blad. Een 3B 
met een geen al te scherpe punt doet uitstekend de job, wanneer je niet te erg druk uitoefent op het 
potlood. 
 
V
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SPLITCANE – NOG STEEDS SPRINGLEVEND! 
 

 
Eric Terluin, portret van een virtuoos splitcanehengelbouwer 

 
egenen onder u die een meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor hengels en hengelbouw, 

elaars die uit een soort vage 

oor een medebestuurslid werd ik geattendeerd op een hengelbouwer die naar zijn zeggen nog op 

p een zonnige vrijdagmiddag in maart 2002 ontvangt Eric mij in zijn woonhuis annex atelier in 

ric Terluin is een aan het conservatorium afgestudeerde leraar klassiek gitaar. Ongeveer vier jaar 

it is een hengel van 9 ft en een arbeidsvermogen van ca. 1½ Lb. Het bijpassende werpvermogen is 

ort daarna leende Eric wat bamboo en een mal van Leen om zelf met hengelbouw aan de slag te 

ste hengel die hij maakte was een copie van de taper van de More powerful spinning rod, maar 

erder bouwde Eric de Powerful rod for salmon or heavy pike, een 8 ft, 30 grammer, die door hem 

gebouwd heeft: een 10 ft, 2 Lb hengel. 

D
zal het niet ontgaan zijn dat splitcane de laatste jaren stevig in de lift zit. 
Dat we hier niet slechts te maken hebben met een oudere garde heng
nostalgie teruggrijpt naar dit klassieke materiaal, heeft ondergetekende, die zelf aan aantal jaren 
geleden op mysterieuze wijze is overvallen door het cane-virus, bij recente verzamelbeursbezoeken 
en gesprekken met hengelbouwers in toenemende mate mogen ervaren. 
Splitcane, een verouderd hengelbouwmateriaal? Vergeet het maar! 
 
D
geheel authentieke wijze splitcanehengels zou vervaardigen. Hij had hem tijdens de jaarlijkse 
karperbeurs in Zwolle ontmoet. Aangezien ik al langer met het idee rondliep een serie portretten van 
Nederlandse hengelbouwers te maken, was een afspraak met deze persoon, Eric Terluin, snel 
gemaakt. 
 
O
Lelystad. Bij het betreden van het interieur van zijn werkruimte overvalt mij onmiddellijk het niet goed 
onder woorden te brengen gevoel, dat een goede vriend van mij omschrijft als “good vibes”. Alles in 
het interieur klopt op een bepaalde manier en ademt de sfeer van muziek en hengelsport: gitaren in 
een standaard op de houten vloer, werpmolens op de eettafel, de mooiste handgemaakte 
karperpennen die ik ooit ben tegengekomen op een schap aan de wand, het zicht op een aan het huis 
grenzende vaart, waarin het volgens Eric barst van de karper en niet in de laatste plaats, hangen daar 
aan haakjes in het plafond, zijn schitterende zelfgebouwde splitcanehengels. 
 
E
geleden is hij begonnen met het zelf bouwen van splitcane hengels. Hij heeft de fijne kneepjes geleerd 
van zijn neef, Leen Huisman. Beiden staan in de traditie van de alom vermaarde, maar helaas 
onlangs overleden, Piet Veugelers. De aanleiding voor Eric om met zelfbouw te beginnen, vormde een 
gezamenlijke karpersessie met Leen Huisman. Tijdens deze dag viste Eric met een door Leen 
gebouwde More powerful spinning rod, destijds ontwikkeld door J.B. Walker, die overigens geen 
familie is van zijn beroemde naamgenoot. 
 
D
zo’n 30-35 gram; de hengel buigt door tot in het handvat. Deze hengel beviel Eric vooral door de 
speciale actie, die goede splitcane hengels eigen is, alsmede door de gevoeligheid en klassieke 
uitstraling van het materiaal. Hij bemerkte bij het drillen van karpers bovendien, dat splitcane door zijn 
massieve samenstelling veel meer ruggengraat heeft dan tot dan toe door hem gebruikte kunststof 
hengels, die meestal geen greintje reserve hebben. Hoe zwaarder je splitcane echter belast, des te 
meer weerstand levert het materiaal. 
 
K
gaan. 
De eer
dan uitgewerkt tot een iets zwaardere versie. Deze hengel heeft dan een lengte van 10 ft en een 
vermogen van 1¾ Lb. De top van deze hengel is 4 mm dik en het werpvermogen bedraagt ca. 50 
gram.Vervolgens volgde al snel de klassieker onder de klassiekers: de Richard Walker Mark IV, een 
compound taper van 10 ft, 1½ Lb. 
 
V
uitgebouwd is tot een lengte 9 ft, 2 ¼ - 2 ½ Lb. Dit is naar zijn oordeel een zeer krachtige hengel, die 
hij gebruikt bij het uit een bootje drillen van zware karpers aan 35/00, waarbij de slip geheel is 
dichtgedraaid, om ze uit de rietkragen te kunnen houden. De actie van de Mark IV vindt hij op zich 
prima, maar te licht bij het drillen van zwaardere karpers bij rieten.Vermeldenswaard in dit verband is 
dat Eric ontdekt heeft, dat Richard Walker zelf later ook een zwaardere versie van de Mark IV 
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Van de taper van de eerstgenoemde hengel heeft Eric nog een verlengde versie gemaakt, die dan 12 
ft meet, bij een vermogen van 2½ Lb. Met deze stok kan men gewichten tot 80 gram wegzetten, 

n van de weinige mensen die bij het bouwen van splitcanehengels echt alles zelf 
oen. Zijn blanks komen dus niet kant en klaar uit een Engels ateliertje. Alle fasen in het proces, dat 

 canestrips 
espleten worden. Immers, alleen het allerbeste basismateriaal is het waard er de tijd en energie in te 

met behulp van een speciale beitel splijten van het cane; 
oor elke hengel zijn, zoals bekend, tweemaal zes strips benodigd. 

r bij een temperatuur van 150 °C en het 

r een specifieke hengel te 
erkrijgen. De strips moeten stuk voor stuk op de 0,01 mm exact op deze taper worden geschaafd.  

. 

het 
anbrengen van de bussen, het monteren en in de gewenste vorm schuren van de kurken greep, het 

ederland gelukkig prijzen met een origineel talent als Eric Terluin. Niet alleen 
oudt hij de ambachtelijke splitcanehengelbouw in ere, maar door een groot gevoel voor de 

informatie over splitcanehengels of de inmiddels zeer vermaarde “Flevo-karperpennen”, 
unt u contact opnemen met Eric Terluin: 0320-253398; eric.terluin@hetnet.nl 

 
John C. Bel, 14 maart 2003 

 
 

it is een bewerking van het gelijknamige artikel dat in mei 2002 in het ACE Magazine, nr. 2 werd 
epubliceerd. 

waardoor hij dus zeer geschikt is voor de moderne karpervisserij, die gebruik maakt van bolt-
rigmethoden. Eric heeft inmiddels ook de originele Mark IV Avon gebouwd. Deze hengel is ca. 10% 
lichter dan de gewone Mark IV, meet 10 ft en heeft een vermogen van 1 Lb, destijds bedoeld voor het 
bevissen van zware witvis, zoals blankvoorn, kopvoorn, barbeel en grove brasem in de rivier de Avon.  
Momenteel legt Eric zich eveneens toe op het bouwen en verder ontwikkelen van spinhengels en 
vliegenhengels. 
 
Eric Terluin is éé
d
uiteindelijk leidt tot het begeerde eindproduct, heb ik met eigen ogen mogen aanschouwen. Het lijkt 
me goed de zeer arbeidsintensieve, ambachtelijke werkwijze hier kort voor u te schetsen. 
 
Het begint allemaal met het uitsorteren van de bamboostokken of poles waaruit de
g
investeren, die noodzakelijk is om te komen tot een klasse hengel. Het bamboo dat gebruikt wordt, is 
van het soort: Arundinaria amabilis, oftewel tonkin cane. 
De goede kwaliteit van dit riet vindt men nog slechts in een zeer klein gebied van China, langs de Sui 
rivier, 150 km ten noordwesten van Canton. 
 
Na kritische selectie van de poles, volgt het 
v
De volgende fasen zijn het rechten van het cane en het voorschaven (primeri planing); dit is het ruw 
voorbewerken van de strips tot de gewenste driehoeksvorm. 
Dan worden de zes strips met een kruiswikkeling van hittebestendig garen bijeengebonden en in een 
oven verhit. Dit bakken van het cane gebeurt gedurende 1 uu
afbakken duurt vervolgens nog 5 minuten bij 176 °C, als finishing touch. 
 
Nu worden de mallen ingesteld, om de vooraf berekende taper voo
v
Wanneer dit gedaan is, worden de strips verlijmd met een speciaal ontwikkelde, zeer goede lijm, 
waarbij het kruisgewikkelde garen zorgdraagt voor de juiste spanning tussen de zes strips en de lijm
Nadat de lijm voldoende is uitgehard en het garen kan worden verwijderd, kunnen we eerst spreken 
van een splitcane blank; evt. aanwezige lijmresten worden daarna zorgvuldig van de blank gevijld. 
 
Tenslotte volgen de meer bekende handelingen, die plaatsvinden bij afbouw van een hengelblank: 
a
wikkelen van de geleideogen en het in drie lagen aflakken van de hengel met een langzaam 
drogende, flexibel blijvende vernislaag. Het eindresultaat is een hengel waar de toewijding van de 
maker van afstraalt. 
 
We mogen ons in N
h
mogelijkheden van het materiaal en het tot in de finesses beheersen van het creatieve proces, zorgt 
hij er bovendien voor dat deze klassieke hengelbouw zich verder ontwikkelt en daardoor op een hoger 
plan komt. 
 
Voor meer 
k
 

 
D
g
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Harry's raadsel, de Meinova, ontsluierd 
 
 

 
 

 nummertje 18 van ons "vissende 
rzamelaartje" las ik een bijdrage van Harry 

neer ik las dat hij 

het wondertje 
anschouwen en heb ik het gevalletje 

nnen 
0 minuten lag hij geheel uit elkaar in een leeg 

ko

it, maar ja dat slingertje wilde er niet af, hè Harry?! Het slingertje had veel 
elijkenis met een slinger van een Nettuno, ook het huis leek er veel op, beugel en de overslag idem. 

r op, terugdraaien; geen resultaat. 
gillend van 

 reparateur heeft ooit, lang geleden, het beschadigde of gebroken linkse schroefdraad 
ervangen, door een gat te boren in de as van het tandwiel, ¼ withworth draad daar in te tappen, een 

In
ve
die een Meinova in IJhorst op de kop had getikt. 
Harry zou Harry niet zijn als hij zijn ongekende 
talenten niet had botgevierd. De Meinova viel 
dus ten prooi aan zijn zeer deskundige 
slopershanden.  
Met genoegen vernam ik, dat ik volgens Harry 
zou moeten glimlachen, wan
het ding niet geheel had kunnen demonteren. 
Nou Harry, ik heb ongeveer 10 minuten in een 
deuk gelegen van het lachen! 
 
Op de Beurs mocht ik 
a
meegenomen naar Apeldoorn. De dag volgend 
op de beurs heb ik altijd een spontane opleving 
van de hobby en begin alles wat ik heb 
bemachtigd te ontleden. Dus na een Luxortje 
met een onwillige beugel genezen te hebben en 
mijn nieuwe aanwinst, een K-11, Swiss made 
by Siegrist, een onvervalste Rekord onder een 
andere merknaam dus, eens in zijn binnenste 
gekeken te hebben, heb ik Harry's zorgenkind 
eens onder de loep genomen. 
 
Eerst maar eens het technische aspect, bi
1
doosje. Het probleem met dit molentje was 
st wilde blijven vissen. Indien mogelijk met zo 

 
Alles kwam er soepel u

gelegen in het feit dat men vroeger koste wat het 
weinig mogelijk kosten. 

g
Aan de slinger was een plat kantje gevijld, waarin een gat met schroefdraad zichtbaar was. Eerst eens 
kijken of er misschien een schroefje in zit, dat blijkt niet het geval.  
Dan maar met een roodkoperen stift kijken of het materiaal te rekken valt; geen resultaat.  
Als laatste dan maar een paardenmiddel: verhitten en de Bahco e
Dan maar de andere kant uit, eigenlijk de verkeerde kant dus, en ja hoor, daar kwam hij 
plezier los. 
 
Een handige
v
schroef de kop af te zagen en het aldus verkregen tapeind knettervast te draaien in het tandwiel, om 
vervolgens dezelfde procedure toe te passen op de slinger. Het spul zat toen weer vast, maar als er 
kracht moest worden uitgeoefend, kwam hij uiteraard los. Een vlak kantje op het tapeind, een gaatje 
met draad in de slinger en de klus was geklaard, er kon weer worden gevist. Dat noemen ze 
inventiviteit, met weinig middelen iets weer bruikbaar maken. Niet te verwarren met puristen, dat zijn 
de mensen die dit totaal niet appreciëren en dit soort reparaties verwerpen, onder het motto: het is niet 
origineel. Maar ja, dan kan je niet meer vissen… 
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Het tandwiel heb ik hersteld door het asje uit te draaien, vervolgens een stukje linkse schroefdraad uit 

raaibank moest even te hulp komen om de onderkant aan te passen. Het rateltje voor de slip was 

 zijn rechtmatige 

a, nu de herkomst, volgens mij is het een heel vroeg product van Nettuno: huisvorm, kop & beugel, 

schien 

e echte ontsluiering van het raadsel, waar deze molen vandaan komt, komt van de kant van Herman 

Carl Kuipers 
 

vdr: Op de originele foto aan het begin van dit artikel, lees ik duidelijk “Me

de slinger van een Nettuno te halen, een ander tandwiel met hetzelfde draad pasgemaakt op het 
gedraaide gat, even beide componenten vertind en het spul in elkaar geschoven, vlam er op en klaar 
was Carl. Vervolgens heb ik een bijpassend spoeltje opgezocht, ik wist dat er nog één in de voorraad 
lag. 
De d
weer van een heel bijzondere constructie, veel heb ik gezien, zoiets nog nooit. Ik vraag me wel eens 
af of de ontwerpers van werpmolens niet een stuk of 40 steekjes los hebben zitten. 
Het spul is in sneltreinvaart daarna weer in elkaar gezet en de molen wacht op
eigenaar. 
 
J
de beugeloverslag, gebruikte tandwielen en slinger; dit alles heeft de kenmerken van Nettuno. 
Waarschijnlijk heeft er ooit iemand een aantal molens besteld en toen de vraag kwam of er mis
een eigennaam op het afdichtplaatje moest komen, heeft hij van wat namen de eerste lettergreep, of 
zo, achterelkaar gezet: MEIndert, NOortje,VAlerie. 
 
D
Verswijveren. Het gaat hier inderdaad om een Italiaanse werpmolen. Hij heet echter geen MEINOVA, 
doch MINOVA. Hij is exact gelijk aan de Nettuno Extra, dit volgens het boek van Giorgio Cavatorti. 
Een bouwjaar is niet bekend, maar men mag er veilig van uitgaan dat het molentje bij benadering 50 
jaar oud is, en echt zeldzaam. Harry, veel plezier met je aanwinst! 
 

 
inova”… Giorgio heeft hier N

even niet goed opgelet. Hieronder een foto van de “Minova 60”, die een kopie van de Nettuno P.4 
blijkt te zijn… 
 
 
 
 

 
beide afbeeldingen uit "Mulinelli da Pesca Italiana" door G. Cavatorti 
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De EUROBEURS 2002 

 

oor de organisatoren werd met enige spanning uitgekeken naar de zevende EUROBEURS. Waar we 

en opvallende groep waren de drie Italianen die zoveel kochten dat er in de toekomst door veel 

oor de veiling hadden de tafelhuurders met royale hand gegeven en de veiling zelf had een zeer 

e hadden dit jaar het tijdstip van inruimen van 7 uur verplaatst naar 8 uur, maar omdat er verzuimd 

et nieuwigheidje, de EXPOBOX, was een groot succes. Elders in dit blad komen we daar nader op 

itteilung: Nächste EUROBÖRSE am 25. October 2003. Tischpreis: € 25,00 p/St.. Einraumen erst ab 

essage: Next EUROSHOW on Octobre, 25th, 2003. Table-rent: € 25.00 each. Room opens at 08.00 

ot besluit een tip voor 2003: boek op tijd, want vol = vol. 

Iwan Garay 
 

 
D
voor de vorige beurs slechts zeventig tafels geboekt hadden en een gedeelte van het beschikbare 
zalencomplex moesten annuleren stonden we nu in onzekerheid hoe de inschrijvingen zouden 
verlopen. Dat het Engelse contingent aanwezig zou zijn scheelde natuurlijk een slok op een borrel, 
want die groep was in het verleden altijd goed voor ongeveer 25 tafels. Bovendien is het Engelse 
aanbod ook een belangrijk gegeven voor de andere buitenlandse bezoekers, die uit zijn op zeldzame 
(en duurdere) items die aangeboden worden. 
 
E
tafelhuurders een rode loper voor hen uitgelegd zal worden … Maar hoe dan ook, deze zevende 
EUROBEURS was een groot succes. We konden met enig pas en meetwerk 160 tafels plaatsen, 
waarvan er 155 verhuurd waren; een nieuw record. Ondanks dat grote aantal tafels hadden we er 
voor gezorgd dat er voldoende loopruimte over bleef voor het publiek. Nog nooit tevoren bezochten 
zovelen onze beurs, waarschijnlijk dankzij een zeer intensieve promotiecampagne in de landelijke en 
plaatselijke pers. In drie verschillende dag- en weekbladen in de regio Brabant verschenen er 
uitgebreide voorbeschouwingen met foto’s voor de EUROBEURS en ook radio Brabant kwam met een 
interview met onze secretaris. Zelfs kwam een dagblad de maandag na de beurs met een kwart 
pagina foto plus nabeschouwing. Ook op het internet heeft onze webmaster Luc stevig de aandacht 
getrokken d.m.v. onze eigen website en een ingang op de eBay-website, waar men kon bieden voor 
een toegangsbewijs voor de EUROBEURS!!! 
 
V
geanimeerd verloop waaraan vooral de binnenlopende bezoekers hebben deelgenomen. Wie weet is 
er bij degenen die voor een peulenschil wat spullen op de kop hebben getikt, de bacil van het 
verzamelen binnengeslopen. Deze veiling organiseren kost veel inspanning, maar dat hebben we er 
graag voor over. Bij wijze van uitzondering hadden we enige items met een limietprijs aangeboden; 
dat doen we niet meer aangezien gebleken is dat deze goederen dan onverkoopbaar zijn. 
 
W
was om de deuren te sluiten, waren er al vele vroege vogels te vroeg bezig. In de toekomst blijft de 
zaal gegarandeerd tot 8 uur dicht; u kunt dus rustig ontbijten en iets langer slapen. Diverse 
tafelhuurders die vroeg geboekt hadden, ondervonden veel moeite om kamers in het hotel te boeken. 
Het bestuur zal in de toekomst een aantal kamers reserveren. Mocht het u dus niet lukken een kamer 
te boeken, neem dan even contact op met onze secretaris. 
 
H
terug. Om alvast in uw agenda te noteren: de EUROBEURS 2003 vindt plaats op zaterdag 25 oktober. 
Tafelprijs: € 25,00. 
 
M
08.00 Uhr!!! 
 
M
a.m.. 
 
T
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Zo was de laatste Euroshow! 
 

 

De avond ervoor... Enkele vroege vogels! 

Iwan's EXPOBOX Leuk spul, toch? 

Echt van alles was er... Zo'n beurs was het! 
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Korte terugblik 
 
 
Zoals altijd, wanneer er weer een bijdrage geleverd mag worden aan ons onvolprezen blad, duik ik in 
mijn geheugen om na te gaan welke vermeldenswaardige zaken zich in de afgelopen periode hebben 
afgespeeld. 
Ik moest toch even diep nadenken, over wat er te vertellen viel. Het leven gaat zo snel en is zo gevuld 
met zaken die met onze hobby niets van doen hebben. Er is weinig spectaculairs te melden, ook al 
waren er beslist vele plezierige momenten. 
 
Om te beginnen een terugblik op Eindhoven 
  
Toch weer zeer de moeite waard; ik heb het ervaren als heel sfeervol met een royaal aanbod van 
oude (en ook nieuwe) spullen. Wat die nieuwe spullen betreft: het kan interessant zijn voor de eigen 
actieve visserij, wanneer tegen schappelijke prijzen zaken worden aangeboden die anders slechts 
moeizaam verkrijgbaar zijn. In feite is de beurs daar niet voor bedoeld en ik begreep dat ons bestuur 
het daar geheel mee eens is. 
 
Dit betekent niet dat alles beslist (heel) oud moet zijn. Het kan zeer de moeite waard zijn door ruiling in 
het bezit te komen van specifieke verzamelobjecten (of onderdelen), dan wel zaken die je erg graag 
wilt hebben, maar die je niet gauw rechtstreeks bij de reguliere handel zou kopen. Zo heb ik in 
Eindhoven een schitterend licht vliegenstokje in mijn bezit gekregen, geruild tegen een overigens ook 
heel mooie splitcane spinhengel. Dit soort transacties zijn op zo’n beurs mogelijk, het schept vreugde 
en dat mag van mij zo blijven, ook al betreft het dan geen oude spullen. 
 
Zoals het ook plezierig was even aan het slingertje van een heel oud Kelly reeltje te mogen draaien, 
ondanks (of juist dankzij) de “spike”-uitvoering erg zeldzaam en daardoor te prijzig voor deze schrijver 
om aan te schaffen. Blijven sparen, Harry, en veel vaker andere spullen 
 
In een aantal oude dozen zag ik vismateriaal dat ik nog niet eerder had gezien. 
Een kluwen van een halve kubieke meter buitenissige (soms zelfs afzichtelijke) molens, bij elkaar 
gestopt in een grote kartonnen doos, maakt wel bepaalde lustgevoelens in mij los. 
Sorry, ik kan het niet helpen, daar moet ik dan in graaien in de hoop iets heel bijzonders tegen te 
komen, in de hoop ook dat niemand eerder daar zo gretig in gegrabbeld heeft. Een illusie natuurlijk. 
Ik zag daarbij wel een zeer aparte, maar tegelijkertijd wanstaltig en slecht onderhouden molen met 
een soort mica kijkvenster aan de zijkant. 
Omdat dit apparaat niet supergoedkoop was, liet ik het even liggen, maar toen ik na een rondje dacht, 
laat ik het toch maar kopen, was hij al gevlogen. Een leerzaam moment. 
Weet iemand toevallig om wat voor molen het hier zou kunnen gaan? De “tafelbaas” stond in de hoek 
bij het podium en sprak vooral Frans, reden waarom ik niet al te veel informatie durfde te vragen. 
Uit bovengenoemde doos haalde ik nog wel een mooie eigentijdse vliegenreel, die ik in de mij 
bekende hengelsportzaken nog niet eerder zag. Merk: FLY TEC. 
Erg fijn trouwens dat Eindhoven weer een gezamenlijke activiteit van de verzamelclubs is geworden. 
Zij die hieraan hebben bijgedragen, verdienen lof en hulde! 
 
Zwolle 

p 25 november was er een kleine ruilbeurs in Zwolle, georganiseerd door de stichting “Visgids”, ten 
unste van de gehandicapte sportvisser. Hoewel het goede doel behoorlijk werd gespekt, o.a. door 
ratis beschikbaar gestelde hengelsportartikelen, was de opkomst matig. 
r zijn veel zaken weggegaan voor relatief weinig geld, inclusief echt waardevolle artikelen. Dank, 
nder andere aan Arie Saueressig, is op z’n plaats. 

 
 

verkopen… 

 
O
g
g
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o
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ly Fair te Hattem 

nze verzamelclub, ook behoorlijk veel leuke materialen van oudere datum binnen. 

en verscheurende keuze… 

uy viel dit jaar -of de duvel er mee speelt- weer samen met een beurs in Zaanstad. Een vriend wilde 

s? Of krachtpatsers? 

ova voortreffelijk heeft 

Harry Kelly 

 
F
 
Op de “Fly-Fair” die eind september in Hattem werd gehouden, kwamen deze keer, dankzij enkele 
leden van o
Daarvan werd redelijk veel verkocht, tot vreugde van de organisatie die daarvan  10% mocht houden. 
Voor de v.v.v.v. (verstandige vliegvissende verzamelaar): een aanrader dus die Fly Fair. 
 
E
 
H
daar voor mij wel kijken naar interessante spullen, zelf gingen mijn vrouw en ik naar Huy. Zaanstad 
leverde een verrassing op in de vorm van een ABU Atlantic 484 CS Zoom hengel. Echt iets voor 
krachtpatsers, ik denk dat de hengel ongeveer een kilo weegt. Komt bij Van Lahr vandaan, ziet er uit 
als nieuw en laat zich gemakkelijker als verzamelobject gebruiken dan als vishengel. Zijn er 
verzamelaars van ABU hengel
 
Huy bood de gebruikelijke gezellige -Belgische- sfeer. Enkele zeer vroege vogels hebben leuk zaken 
gedaan (nietwaar, Robert?), maar spectaculaire artikelen heb ik er deze keer niet gezien en het 
prijsniveau  leek wat opgetrokken te zijn. 
Ik blijf het toch een leuke beurs vinden. Zijn er nog meer in België die de moeite waard zijn? 
 
Vraagje? 
 
Andere vraag: wie kan er iets vertellen over gut (de voorloper van nylon)? 
 
En een complimentje tot slot 
 
Tot slot -nog eens- een compliment aan Carl Kuipers die mijn zeldzame(?) Mein
gerestaureerd. Je snapt niet hoe hij steeds aan de juiste onderdelen komt, als hij ze al niet zelf 
maakt... Bedankt Carl! 
 
Tot ziens in Empel! 
 

(038-4538994) 
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Onze Financiën 
 
We zijn de afgelopen twee jaar door de u welbekende problemen flink door onze spaarcentjes heen 
geraakt. Een gezond financieel beleid vraagt van de bestuurders van onze club minstens een reserve 
van één jaarbegroting, omdat gebleken is dat zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor de 
reserves moeten worden aangesproken (zoals nu gebeurd is). 

 
en ander voorbeeld; de afgelopen EUROBEURSE  vond plaats tijdens mooi najaarsweer. De dag 

 moeten 
emen: 

 Het contributiegeld wordt met ingang van het volgende jaar opgetrokken naar 15 euro. 

 De tafelhuur voor onze voorjaarsbeurs in Empel wordt met ingang van 2004 opgetrokken naar 10 
 deze prijs de werkelijke kosten nog niet dekt. 

 Eindhoven worden we jaar na jaar geconfronteerd met aanzienlijke prijsverhogingen die ons 
felprijs te verhogen naar 25 euro per tafel. Dit jaar wilde men voor gebruik van 

en tafellaken 1 euro berekenen, reden voor ons om daar geen gebruik van te maken. We raden u 
aan om in de toekomst zelf een tafellaken mee te nemen, als u daar in Eindhoven en Emp
aan heeft. De presentatie van uw verkoopspullen wordt er in ieder geval fleuriger door. 

e hopen met deze maatregelen onze financiële positie te verbeteren. Ons principe is altijd geweest 
m u als verzamelaar tegen de laagst mogelijke prijs van dienst te kunnen zijn. En als u onze prijzen 
ergelijkt met wat in andere sporten en beurzen gebruikelijk is, zult u moeiteloos kunnen concluderen 
at we daar meer dan in geslaagd zijn. 

We blijven wat dat betreft tot uw dienst!!! 

Het bestuur 
 
 
 

daarop joeg een orkaanwind over ons land waardoor het verkeer werd lamgelegd. De gevolgen voor 
de EUROBEURS zouden rampzalig zijn geweest: geen bezoekers en deelnemers, terwijl de kosten 
van het geheel toch betaald zouden moeten worden. 
Het bestuur heeft om onze financiën weer gezond te maken, de volgende maatregelen
n

euro, met als opmerking dat
 
ATTENTIE: voor de jubileumbeurs -in het kader van het 10-jarig bestaan in 2003- geldt nog de oude 
tafelprijs van 6 euro. 

In
noodzaken om de ta
e

el behoefte 

W
o
v
d
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Ledennieuws  
 
 
 
Mutaties ledenlijst: 
 
Tom Scholte 
SintLiduinaplein  
83117 BL SCHIEDAM 

Kunstaas / Centrepins 

 
elix Vanhoudenhoven 

België 

Tel.: 010-4701607 

 

F
Lambertusstraat 6 
3840 Borgloon 

Tel.: 00 32 (0)472-904666 
Algemeen 
 
 
Nieuwe leden: 
 

Deutschland 

ABU / DAM 
 

hr. Van den Eynde 
endrik I Lei 329 
800 Vilvoorde 

België 
Tel.: 00 32 (0)2-2525639 
E-mail: jm.visual@pandora.be 

 
Bernd Dollase 
Schotgasse 24 
53332 Bornheim 

Tel.: 00 49 (0)2227-7845 

 
D
H
1

 
Algemeen 
 
 
Derrik Figge 
Grebenstr. 1 
53225 Bonn 
Deutschland 
Tel.: 00 49 (0)228-474367 
ABU / ATH-reels / Pezon&Michel hengels 

ertjan van der Hoek 
taaldiepseweg 11 
231 ND BRIELLE 
el.: 0181-411989 
lgemeen 

 
 
G
S
3
T
A

  



 

 

24

 

 

ddy Lensen 
uiderspoor 13 

Ambidex werpmolens 

4329 Dortmund 
eutschland 

3 

 II 
077 EC AMSTERDAM 
el.: 020-6765223 

an Wierbos 

TER 
7 

eëindiging lidmaatschap:

E
Z
3994 VN HOUTEN 

el.: 030-6351722 T
Shakespeare 
 
 
Peter Skibicki 
Horstmarerstr. 15 
4
D
Tel.: 00 49 (0)231-29033
Besondere Stücke 
 
 
Fred Vermeulen 

er Veen straat 4Gerrit van d
1
T
Kunstaas & reels 
 
 
J
De Heuvel 39 
7413 AX DEVEN
T el.: 0570-63668
Algemeen 
 
 
B  
 
Heinz Lenk 
 

 


