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 VOORWOORD 
 

De kop er af bijten met verjaardagsnieuws: leuker kan bijna niet! Ons “cluppie” is zijn eerste 
decennium al voorbij. Nu komt het tienjarig jubileum van onze Eurobeurs er met rasse schreden aan. 
We hebben al één en ander klaar voor de grote tombola. Mooie spullen allemaal, maar wil je ook nog 
je eigen steentje bijdragen, is dit vanzelfsprekend van harte welkom! Lees op de volgende pagina wat 
Iwan Garay er over te vertellen heeft. 
 
Wat vinden jullie verder in dit blad? Onze ‘goeie ouwe’ Jan Eggers vond de tijd om een leuk artikel te 
wijden aan zijn stilaan groter wordende verzamelwoede en over de gevolgen ervan. We blikken ook 
nog eens terug op de voorbije Empelbeurs met Iwan Garay. Dries Hanzens heeft de smaak te 
pakken: twee artikels van zijn hand kan je lezen in dit blad. Een verslag over de veiling van Mullock& 
Madeley in het Engelse Ludlow en een zoektocht naar een –tot nog toe- onbekende Mitchell-molen. 
Van Jean-Paul Ceulemans vinden we een bijdrage over een “rare” spinner en over Belgische 
molens. Molendokter Carl Kuipers is terug: hij is weer eens het goudhaantje geweest! Met als gevolg: 
een reëel risico dat hij ook het Mitchell-virus beet heeft. Ik zei de gek, vond een artikel terug over één 
van de oudste boeken over het hengelen. Ik schreef het jaren geleden en kwam het bij toeval tegen bij 
het opruimen van mijn bureau. 
 
Voor ik het vergeet: ik blijf lekker verzamelen hoor! Alleen geef ik nog niet dadelijk prijs wat ik nog 
verzamel. Ik heb nu lekker de ruimte om mijn andere drie verzamelingen rond de hengelsport uit te 
bouwen. Leuk toch? 
 
Worden we allen stilaan oud? Of voelen we ons enkel oud? Gaan we mee met de tijd? Test je zelf 
maar eens: hieronder staat keurig hoe het met je bijdetijdsheid is gesteld. 
 
Veel leesplezier toegewenst vanwege 
 
Luc de Medts 
Voorzitter 
 
ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
 

Gewoon een testje 
 
Ben jij nog wel van deze tijd? 
 
Je bent bij de tijd wanneer je: 
• je paswoord intikt op de magnetron 
• twee mobieltjes meeneemt bij het vissen: ééntje van de zaak en ééntje privé 
• na het vangen van je eerste 60cm+ snoek zo nodig een SMS'je sturen moet naar je visvriend  
• sedert jaren geen "patience" meer speelde met echte speelkaarten 
• nieuwe molentje al verouderd blijkt te zijn de dag na aankoop 
• 15 telefoonnummers hebt om alle drie je visvrienden te bereiken 
• een mailtje stuurt naar je dichtst bijzijnde buur 
• zweert bij alle heiligen dat carbon makkelijker breekt dan splitcane 
• als excuus om niet meer van je te laten horen, aanvoert dat geen enkele van je vrienden een 

emailadres heeft 
• wanhopig op zoek bent naar het recept voor boilies met aardappelsmaak 
• gedurende 3 jaar achter hetzelfde bureau hebt gezeten en daarbij voor 4 verschillende bedrijven 

hebt gewerkt 
• je ontslag verneemt tijdens het laatste nieuwsbericht op TV 
• bij het lezen van het bovenstaande steeds maar instemmend zat te knikken en glimlachen 
• dadelijk besluit dit artikeltje door te mailen naar al je vrienden 
• er zelfs niet bij stilstaat of ze dit al dan niet leuk zullen vinden 
• een tekst zoals deze ontving van een vriend die niet meer met je praat, maar je wel om de 

haverklap met dergelijke onzin in je mailbox opzadelt... 
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VOOR  DE TIENDE MAAL DE EUROBEURS IN 
EINDHOVEN 

 
Op 29 oktober 2005 organiseren we alweer 
voor de tiende maal onze beroemde 
Eurobeurs. Jawel beroemd, want verzamelaars 
uit heel Europa (en soms zelfs uit Amerika) 
weten de Eurobeurs te vinden omdat deze 
beurs op het Europese vasteland de grootste 
in zijn soort is. 
Toen we tien jaar geleden het plan bespraken 
om deze beurs te organiseren, hebben we lang 
zitten aarzelen of dit wel een haalbare kaart 
was.  
We hadden namelijk geen cent in kas en 
vonden dat we het als vereniging niet konden 
maken óm een financieel risico te lopen.... 
Dat de eerste Eurobeurs er toch gekomen is 
danken wij aan enige bestuursleden die zich 
persoonlijk garant stelden voor de centjes. 
Hun vertrouwen in een goede afloop werd 
beloond door het succes van de eerste 
Eurobeurs en nu zijn we al aan de tiende 
uitgave van de Eurobeurs toe. 
 
U begrijpt wel dat we deze gebeurtenis niet 
onopgemerkt willen laten voorbijgaan en 
daarom hebben we het volgende plan bedacht. 
We willen een loterij organiseren met prijzen 
die zullen bestaan uit items die voor iedere 
verzamelaar interessant zijn. De prijzenpot is 
(zoals gebruikelijk) deels gevuld door 
persoonlijke bijdragen van bestuursleden, 

maar schenkingen van andere leden zijn meer 
dan welkom. Bovendien  hebben we een flink 
bedrag uitgetrokken om mooie verzamel-
objecten aan te kopen. Ieder lid van onze 
vereniging krijgt een gratis lot toegestuurd 
maar wordt wel verondersteld tijdens de 
verloting die omstreeks 12 uur zal plaatsvinden 
aanwezig te zijn. Ook iedere tafelhuurder krijgt 
een gratis lot. Daarnaast kan iedere aanwezige 
loten kopen tegen de prijs van 1 euro per stuk.  
De te winnen prijzen zullen te bewonderen zijn 
in de Expobox op de bestuurstafel. 
 
We willen alle tafelhuurders dringend 
verzoeken om de te koop aangeboden 
artikelen van prijzen te voorzien. Iets van de 
prijs laten vallen kan altijd nog, nietwaar. 
Verder signaleren dat het een goede gewoonte 
begint te worden om eigen clubleden een 
speciale korting te verlenen. 
 
Voor alle duidelijkheid wijzen we erop dat de 
zaal om acht uur opengaat en dat u als u uw 
spullen met wagentjes versjouwt, van de 
zijdeur gebruik kunt maken.  
U wordt verzocht tot 15.00 te blijven en daarna 
pas in te pakken. 
 
 

IWAN 
 
ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 
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Van het een komt dan toch weer het ander 
 

In de vorige nummers van ons clubblad liet ik 
min of meer doorschemeren dat ik van plan 
was om hier en daar opruiming te houden op 
verzamelgebied. Toen ik dat schreef, had ik 
niet het idee dat ik daar zoveel en vooral 
verschillende reacties op zou krijgen. Dat weet 
ik nu wel en het gevolg is dat er een forse 
correspondentie, vooral per e-mail, met diverse 
collega verzamelaars, is ontstaan. Dat ik 
meerdere leden van onze club bij me thuis 
gehad heb en ook uitnodigingen om bij hen 
langs te komen, gehonoreerd heb. Tja, en dan 
krijg je toch bovenal het idee dat het hartstikke 
leuk is om met gelijkgezinden verzamelaars 
over alles en nog wat te praten. Toch twijfel ik 
hevig of dat het eigenlijk wel zo is als onze 
voorzitter me onlangs schreef, natuurlijk met 
een aantal vragen om o.a. deze regels te 
schrijven, namelijk dat het wel lijkt of ik toch 
weer last van dat verzamelvirus gekregen heb. 
Dit naar aanleiding van een artikel in het 
december 2004 nummer van Voor en door DE 
VISSER waarin ik o.a. vertelde van een 
bezoek aan lotgenoot Jean-Paul Ceulemans 
uit Herselt. 
 
Ik kreeg een klap van de molen(tjes) 
 
Deze volgens mij veel fanatiekere 
verzamelaar, met wie ik al een aantal jaren 
contact heb, kon ik gelukkig maken met een 
honderdtal oude nummers van De Belgische 
Sportvisser, dubbele Abu catalogi, ingebonden 
jaargangen van Voor en door DE VISSER en 
nog wat boekjes van Wauters, Misset en 
Bastiaens.  
 

 
Ik was achteraf hartstikke blij met deze 2 
boeken die ik met Jean Paul Ceulemans 
ruilde. 

Ik op mijn beurt kreeg niet alleen de Franse 
vertaling van de Encyclopedie voor de 
Sportvisserij van Jan Schreiner en een 
ontbrekend snoekboek, La Peche du Brochet 
van Gilbert Bordes maar ook nog twee 

Engelstalige boeken omdat ik die zeker en vast 
interessant zou vinden. Op dat moment 
probeerde ik de boot af te houden want het 
was er mij juist om begonnen om wat meer 
ruimte op de boekenplanken te krijgen. 
Tevergeefs. De boeken “Vintage Fishing Reels 
of Sweden” van ene Daniel Skupien en “The 
Wright Price Guide for the Reel Man” van Ben 
Wright gingen mee naar Bovenkarspel. 
 
Tja, en dan weet je nog niet dat ze er de 
oorzaak van zijn dat je in de kortste keren alle 
dozen, viskoffers en kasten waarin oude en 
nieuwe molens zijn opgeborgen gaat omkeren 
en uitmesten. Echt, als je dan wilt weten hoe 
oud en hoe duur of goedkoop die molentjes die 
jij bezit, zijn en of je die speciale Abu 
Ambassadeur wel of niet hebt, dan slaat het 
verzamelvirus echt weer in alle hevigheid toe. 
Ik ben zelfs een dag niet gaan snoeken omdat 
ik nu echt al die molentjes eens wilde 
inventariseren en dan wist ik eindelijk ook eens 
welke ik verzameld had. 
 
Nu, dat is een beste lijst geworden en het is 
dan ook best leuk te constateren dat je molens 
en reels hebt die echte verzamelaars items 
geworden zijn in de loop der jaren. Ik denk dan 
aan de Cardinal 4-X en Cardinal 44-X die nog 
zo goed als nieuw in de originele dozen zitten. 
Die oude Tap molentjes die ik in Tsjechië met 
een oude visser ruilde voor een paar moderne 
molens schijnen nu ook heel gezocht te zijn en 
daar had ik geen flauw benul van. Kijk, als de 
eigenaar van het hele Mepps gebeuren, mijn 
goede vriend Mike Sheldon, je tijdens een 
bezoek een spiksplinternieuwe Mepps molen 
geeft met het advies er zuinig op te zijn omdat 
er maar heel weinig van gemaakt zijn, begrijp 
je dat het een collectors item geworden is. Dat 
geldt eveneens voor de Ambassadeur 5000 De 
Luxe in het teakhouten kistje. Deze gouden 
reels waren bij aankoop al een fortuin waard. 
Maar goed, dan kom je dat kistje weer tegen, 
je kunt  door de serieletters zien uit welk jaar 
hij komt, maar vreemd genoeg is de naam op 
het zilveren naamplaatje weggevijld en vraag 
ik me nu af waarom dat gedaan is? 
Kijk, dat is nu weer het nadeel voor iemand die 
niet al te ruim in zijn tijd zit, die van mij gaat 
vooral op aan het vissen op snoek, want dit 
soort zaken uitzoeken, vreet tijd. 
 
Ik zit nu ook met het probleem of ik nog wel 
echt van plan ben het grootste deel van deze 
oude molens van de hand te doen? Doordat je 
er weer al meer van te weten komt, beginnen 
het meer en meer je eigen kinderen te worden 
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en die doe je zomaar niet weg. Dit was dus het 
gevolg van een bezoek aan een collega 
verzamelaar, maar als ze bij mij langs komen, 
gebeurt eigenlijk hetzelfde, hier een paar 
voorbeelden. 
 
Karperspul en last van stof 
 
In mijn artikel in nummer 20 vertelde ik dat mijn 
boeken en bladen over karper met stip 
genoteerd stonden op de lijst van spullen die ik 
wilde opruimen. Daar zijn dan ook weer heel 
wat reacties op gekomen en ik heb enkele 
leden blij kunnen maken. Ook had ik al snel 
een afspraak gemaakt met VHV-ACE leden 
Henny Hoefakker en Hans Roestenburg, 
vooral vanwege die karperspullen. Als je dan 
met zijn drieën zit te “teuten”, ik weet niet hoe 
ik het anders moet omschrijven, over allerlei 
gemeenschappelijke zaken en er komen 
boekjes tevoorschijn waarvan men wel 
gehoord had doch ze nooit gezien had, dan 
vliegen de uren voorbij. We konden elkaar 
helpen en enkele oude nummers van De 
Karper inclusief aanmeldingsformulier kregen 
een nieuwe baas. Dan hoor je ook weer dat ze 
bij de Karperstudiegroep een deel van die 
eerste 20 clubbladen missen, volgens insiders 
zijn die op een slinkse manier verdwenen, en 
komt de vraag of je de KSN eventueel wilt 
helpen. 
 

 
Henny en Hans willen graag dit soort vrij 
onbekende covers fotograferen, effe 
geduld! 

Daar heb ik dan niet zoveel problemen mee en 
al met al had ik 14 oude nummers voor ze die 
ik voor een symbolische prijs aan ze 
overgedaan heb. Ik vind gewoon dat bij zo’n 
club die eerste clubbladen horen en dat ze 
deze bladen nu weer hebben geeft me een 
beter gevoel dan misschien een paar briefjes 
van 100 euro die er allemaal, vervalsingen 
uitgezonderd, min of meer hetzelfde uitzien. 
Maar goed, Hans en Henny, ik noem ze het 
duo HeHa, laten na zo’n bezoek ook nog 
netjes een soort vragenlijst na met o.a. de 
vraag of ze eens foto’s mogen maken van 
visboeken die ze nog nooit in werkelijkheid 
gezien hadden. Ik zeg dan wel ja, maar weet 
ook wat voor uitstallerij en extra werk me dat 
weer gaat geven en dat is geen klusje van een 
half uur. En omdat ik nog twee keer andere 
bezigheden had op dagen dat we deze 
fotosessie gepland hadden, moet dit nog 
steeds gebeuren. Ik weet echter nu al dat ik 
het pas ga doen als ik al die boekenplanken 
echt definitief ga reorganiseren en dat staat in 
de gesloten tijd voor snoek gepland, 
begrijpelijk dacht ik zo. 
 
Echt, het zijn niet enkel de boekenplanken die 
je eens goed overhoop haalt en het stof en 
andere rommel die je daar van krijgt en als 
persoon die allergisch is voor huisstof is dat 
niet leuk. Het is voor mij vooral het probleem 
dat ik na zo’n opruimactie lange tijd niet meer 
weet waar bepaalde boeken staan. Regelmatig 
gebruik ik oude boeken als naslagwerk voor 
bepaalde artikelen want ik heb een hekel aan 
foute gegevens vermelden in een artikel. Nee, 
dat is geen plagiaat, als je uit meerdere 
boeken gegevens haalt, ben je met 
wetenschappelijk onderzoek bezig, heeft Fred 
Buller me ooit eens fijntjes uitgelegd, waarvan 
akte! 
 
Haken met en zonder ogen 
 
Op mijn artikel 'Randverschijnselen' in ons 
laatste clubblad kreeg ik ook een aantal 
interessante reacties die, of ik het nu leuk vind 
of niet, ook weer tot gevolg hebben dat ik 
eerder meer tijd aan een aantal verzamelzaken 
ga besteden dan minder. 
Zo kreeg ik een mailtje van Jolanda van 
Nijkerk en Willem van Eykelenburg over de 
oude haken waar ik eventueel een nieuwe 
baas voor zocht. Zij verzamelen oude 
vishaken, en nog veel meer visspullen maar dit 
terzijde, en wilden best eens een keer langs 
komen met hun verzameling. Met horten en 
stoten een datum gepland en half december 
kwamen ze langs. 
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Ik weet niet wat dat is, misschien voel je je wel 
lotgenoten als je met hetzelfde virus besmet 
geraakt bent, maar het was weer een zeer 
interessante middag. Allereerst was ik 
verbaasd door de bijna 100 oude vishaken die 
er toch wel ietwat gelijkvormig uitzagen, die 
netjes op een stevig karton vastgezet waren 
met naald en draad. Kijk, dat is dan al een 
eerste idee dat je opdoet om je spullen op een 
leukere manier te kunnen tonen dan in een 
kistje of doosje. 
 

 
Waarschijnlijk krijgen deze oude haken 
toch een andere baas. 

Al deze haken waren met een metaaldetector 
langs de Rijn gevonden en dan komt toch de 
vraag: hoe oud zijn ze? Het waren 
voornamelijk bronzen haken heb ik me laten 
vertellen, als het niet zo is hoor ik het wel, en 
de gedachten gaan uit naar 300 tot 400 jaar 
oud. Ik heb ook nog gedacht aan veel ouder, 
b.v. dat er een kamp van de Romeinen in de 
buurt geweest is en dat ze uit die periode 
stammen. Je komt dan samen tot de conclusie 
dat er eigenlijk maar weinig boeken of 
naslagwerken zijn die over oude vishaken 
gaan. Ergens weet ik dat ik een boek over de 
geschiedenis van Redditch, waar een grote 
hakenindustrie was met o.a. de firma Partridge 
als een van de weinige overgebleven 
hakenproducenten, moest hebben. Ik ben daar 
vroeger wel eens een paar keer op bezoek 
geweest en had in directeur Alan Bramley een 
heel goede gastheer die me alle facetten van 
het handmatig maken van haken heeft laten 
zien. Verder kon ik me nog herinneren dat er 
een Noorse schrijver in opdracht van 
hakengigant Mustad een boek over de 
geschiedenis van de vishaak had gemaakt, in 
het Engels gelukkig. 
 
Ik dus zoeken naar die boeken, veel overhoop 
gehaald, ook nog een boek over de History of 
Angling gevonden met informatie over oude 
haken en voordat je het weet zit je weer 
midden in een project met als hoofdvraag: hoe 
oud zijn die Rijnhaken? Ik vind die vraag 
dermate intrigerend dat ik mezelf 
voorgenomen heb om zo goed en zo kwaad 

als het gaat, het antwoord, of in ieder geval 
een deel van het antwoord, te vinden. 
En dat ik dan en passant mijn gasten beloofde 
nog een exemplaar van “A History of the Fish 
Hook” door Hans Jorgen Hurum te vinden, was 
een extra klus. Ik zal daar meteen maar een 
oproep voor doen. Dit boek is in Noorwegen in 
1976 gepubliceerd en de Engelse editie in 
1977 door A & C Black Ltd in Londen. Het 
ISBN nummer is 0 7136 1834 5 en mocht 
iemand dit boek bezitten en er af willen, graag 
een telefoontje naar 0228 513213 en een 
mailtje mag ook best en dan naar 
the.pike.ferret@hetnet.nl 
 
En dan te bedenken dat al deze zaken al 
gebeurden voordat ik mijn veel kleinere 
verzameling oude haken, zie artikel in clubblad 
21, uit de verschillende doosjes gehaald had. 
Vooral gezien de grote verscheidenheid in 
materiaal, formaat en herkomst vonden 
Jolanda en Willem het zeer interessante 
haken. Ik kreeg er verschillende vragen over 
en omdat ik wist dat mijn broer Peter er ooit 
eens wat over op papier gezet had en kopieën 
van artikelen over hakenvondsten in 
Amsterdam gemaakt had, heb ik deze 
sigarendozen, echt waar, eens helemaal 
omgekeerd. 
 

 
Als je zo door gaat, komt er nooit ruimte in 
dat kantoor, zegt mijn vrouw, klopt! 
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En gelukkig, ik vond de verschillende briefjes 
en weet nu weer dat er bronzen haken uit de 
tijd van de Romeinen bij zitten. Ook weet ik nu 
weer dat de zwaar geoxideerde dubbele haak 
al zo’n 1800 jaar oud is en uit Peru komt. 
Kortom, net als met dat snuffelen in de boeken 
die ik van Jean-Paul Ceulemans kreeg, 
begonnen deze haken ook weer meer te leven 
en kriebelde het verzamelaarsvirus heviger 
dan ik gedacht had. Toch wel handig dat ik ook 
de oude rekeningen van de antiquairs waar 
broer Peter die dingen gekocht had, weer 
vond. Want echt, ik vind het verschrikkelijk 
moeilijk om aan dit soort zaken een prijskaartje 
te hangen. 
 
Tegelijkertijd vond ik ook nog een fotokopie 
van een soortgelijke hakensteker met pincet 
zoals onderaan op bladzijde 17 van clubblad 
21 stond afgebeeld. Deze hakensteker en 
pincet stammen uit de 2e helft van de 16e 
eeuw en zijn gemaakt van geelkoper. Ik heb 
mijn broer Peter, die deze set gevonden had, 
daarna nog gebeld en gevraagd of hij deze 
instrumenten nog wel eens in een antiekzaak 
tegenkomt. Het antwoord was “Ja” en de prijs 
ligt momenteel rond de 200 euro en die 
antiquair wil wel met me praten over het kopen 
van die haken… Dat zal ik voorlopig niet doen, 
ik ga eerst eens bij Jolanda en Willem kijken 
naar al die andere zaken op hengelsportgebied 
die zij verzameld hebben en misschien valt er 
iets te ruilen, dat vind ik nog altijd leuker dan 
verkopen, maar dat wist u al. 
 

 
Ik vind dit soort bladen heel leuk om te 
lezen en leer er veel van als verzamelaar. 

 
De prijzen vliegen de pan uit, of toch weer 
niet? 
 
Ik kreeg onlangs van enkele Engelse firma’s in 
oude boeken enkele nieuwe prijslijsten en ook 
mocht ik me verheugen in het ontvangen van 
enkele nummers van het toch wel zeer 
interessante blad Classic Angling dat iedere 2 

maanden uitkomt. Ik ben van mening dat 
iedere rechtgeaarde verzamelaar van oude 
visspullen het leuk vindt om in dit blad te 
snuffelen. Voor meer informatie kan men kijken 
op de website www.classictitles.com en het e-
mail adres is: angling@classictitles.com  
 
Maar goed, het gaat me eigenlijk vooral om de 
enorme snelle stijging van de prijzen van zeg 
de betere Engelse hengelsportboeken. Als ik 
zie wat ze momenteel voor de oude boeken 
van mijn goede vriend Fred Buller, van 
karperlegende Chris Yates en ook van John 
Bailey betalen, dan krijg ik het idee dat 
beleggen in dit soort boeken meer rente 
oplevert dan je geld op een spaarrekening 
zetten. Voor boeken zoals Pike , The 
Domesday Book of Mammoth Pike, Pike and 
the Pike Angler, Casting at the Sun en Roach, 
the gentle Giants moet men tegenwoordig 
honderden Engelse ponden per stuk betalen.  
 

 
De waarde van deze boeken stijgt enorm, 
300 euro per boek is vrij normaal nu. 

Ik zat me dan ook af te vragen hoe dat gaat 
met de prijzen van goede Nederlandstalige 
visboeken? Als ik zie dat er hengelsportboeken 
die nog geen jaar oud zijn nu al voor 
dumpprijzen door uitgevers en distributeurs 
aangeboden worden, dan vraag ik me in alle 
eerlijkheid af of dat wel zo’n gezonde 
ontwikkeling is? Misschien moet ik deze vraag 
wel aan het management van De Slegte 
stellen. Ik neem aan dat die wel statistieken en 
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kerngetallen hebben omtrent de 
“houdbaarheid”, laat ik het zo maar uitdrukken, 
van nieuwe visboeken 
 
Tijdens de gesprekken die ik had met de 
eerder genoemde VHV-ACE leden kwam ook 
enkele keren de vraag naar boven wie of wat 
de prijs van tweedehands boeken bepaalt?  
 

 
Ton Flipse kijkt naar de cover van De 
Hengelaar van Brandaris uit 1915. Waarde 
toen door hem gezet op 85 gulden, waarde 
anno 2005 is ??? euro 

Natuurlijk, voor veel mensen is de het boekje 
met prijzen dat Ton Flipse in 1995 maakte nog 
altijd de basis als je iets op visboeken-gebied 
wilt kopen of verkopen. Maar hoe hard zijn die 
prijzen nu nog nu we al weer 10 jaar en de 
euro verder zijn? Vaak denk ik dat het vooral 
een zaak is van, oneerbiedig gezegd, wat een 
gek er voor geeft. Ik ben niet iemand die bij 

antiquairs en zaken in tweedehands boeken 
gaat snuffelen en zo op een praktische manier 
de actuele waarde van oude boeken aan de 
weet komt. Maar als ik eerlijk ben, zou ik het 
toch wel een goed idee vinden als er een 
actuele soort tweede druk van het boekje van 
Flipse zou komen, vermits de prijzen op goede 
praktische gronden door een panel van 
deskundige lieden worden samengesteld. Zal 
waarschijnlijk een utopie zijn, maar  wie weet! 
 
Tenslotte… 
 
Bovenstaand woord vind ik altijd handig om de 
lezers te laten merken dat ik er mee ga 
stoppen, dat ik er genoeg van heb, dat de 
ruimte voor de beschikbare kopij opgebruikt is, 
heb ik met dit clubblad minder dan met de 
normale visbladen, en dan kan ik met ieder 
onderwerp dat opkomt, afsluiten.  
Dat onderwerp is het feit dat ik onze voorzitter 
toch wel gelijk moet geven met hetgeen hij in 
die recente e-mail aan me schreef: “dat het lijkt 
alsof het verzamelaarvirus me meer te pakken 
krijgt.” Ik ontkende het hevig maar denk toch 
dat hij gelijk heeft want ik ben de laatste 
maanden meer met deze materie bezig dan in 
de voorgaande jaren. Trouwens, door al die 
gesprekken met de genoemde leden krijg ik 
ook het idee dat ik van een net iets oudere 
generatie ben die net even iets meer weet van 
de hengelsport en alles wat er omheen zit. 
Langzamerhand beginnen  kennissen me te 
beschouwen, en ook te gebruiken, als een 
soort wandelende encyclopedie, vooral als het 
om zaken uit de 50er en 60er jaren van de 
vorige eeuw, wat klinkt dat oud, gaat. Ik heb 
daar niet zoveel moeite mee, zolang het maar 
niet te koste gaat van mijn vistijd, want dat vind 
ik nog altijd leuker dan verzamelzaken. 
 
 

Jan Eggers 

 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
 

NIET VERGETEN 
 

De komende Eurobeurs wordt gehouden  op 29 oktober 2005 
van 10.00 tot 15.00 uur. 

 
De volgende Empelbeurs wordt gehouden op 22 april 2006 van 

10.00 tot 14.00 uur. 
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TERUGBLIK OP EMPEL EN VOORUITBLIK NAAR DE 
EUROBEURS 

 
Na iedere beurs gaan we als bestuur 
brainstormen over de vraag of we de gang van 
zaken betreffende onze verzamelaarvereniging 
niet kunnen verbeteren. U mag rustig van ons 
aannemen dat we behoorlijk kritisch zijn op 
ons eigen handelen en als er iets is wat is fout 
gegaan of wat beter kan in de toekomst, dan 
gaan we er eens goed voor zitten om e.a. te 
verbeteren. 
 
Zo hebben we ons vaak afgevraagd of het nog 
wel zinnig was om de clubbeurs in Empel te 
blijven organiseren. We hebben immers de 
grote en  succesvolle  Eurobeurs in Eindhoven, 
die naar ons gevoel een verzamelaar heel wat 
meer te bieden heeft dan de bescheiden maar 
gezellige Empelbeurs. 
 
Maar toch zijn we de Empelbeurs blijven 
organiseren om de eenvoudige reden dat we 
het zelf ontzettend leuk vonden in Empel. En 
omdat die beurs echt een ontmoetingsplaats is 
waar je op je gemak met je collega 
verzamelaars kan praten.  
Als je driemaal langs alle tafels hebt geslenterd 
en voor de vierde maal bent langs geweest om 
over de gewenste aankopen te onder-
handelen, blijft er veel tijd over om gezellig te 
gaan keuvelen. 
Omdat we een open oor hebben voor de 
bevindingen van onze in Empel aanwezige 
leden, zijn we daarom overtuigd dat ook zij het 
op prijs stellen dat we de beurs in Empel 
blijven organiseren. Zeker zolang Empel, wat 
tafels betreft, uitverkocht blijft . 

Opmerkelijk was ditmaal het grote aantal 
belangstellenden dat de weg naar Empel wist 
te vinden (dit hoogstwaarschijnlijk door 
aankondigingen in de pers en op internet) en 
even opmerkelijk was het feit dat velen van 
hen met hengels onder de arm de beurs weer 
verlieten. Onze beurzen schijnen dus ook 
aantrekkelijk te zijn voor niet-verzamelaars die 
goedkoop hun hengelarsenaal willen 
uitbreiden. 
 
Gastheer Kees was helemaal in zijn nopjes 
want dank zij zijn jarenlang opgedane kennis 
van zaken was hij erin geslaagd voor heel 
weinig geld een volledige visuitrusting aan te 
schaffen waarmee hij de visstand in 
Denemarken gevaarlijk kon belagen. Nog even 
en Kees wordt een rasechte verzamelaar... 
 
Babs en Herman hadden het lovenswaardige 
initiatief genomen om spulletjes te verzamelen 
om een veiling te houden ten bate van de 
slachtoffers van de tsunami-ramp. Dank zij de 
enthousiaste veilingmeester Peter-Paul, 
konden we 180 euro overmaken naar Azië. 
 
De volgende Eurobeurs wordt gehouden  op 
29 oktober 2005 van 10.00 tot 15. 00 uur. 
De volgende Empelbeurs wordt gehouden op 
22 april 2006 van 10.00 tot 14.00 uur.  
Standhouders hebben toegang vanaf 08.00u. 
 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 
 

IWAN 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗ 
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A day at the races 
 
Wat jullie hier te lezen krijgen, is geen 
bespreking van een CD van de popgroep 
Queen, maar een verslag van de veiling van 
"Antique & Modern Fishing Tackle and related 
items" in Ludlow, Engeland. Deze werd door 
Mullock&Madeley Auctioneers georganiseerd 
in het clublokaal van plaatselijke 
paardenrenbaan. 
 
Op deze veiling werd het tweede gedeelte van 
de Mitchell-verzameling van onze voorzitter 
Luc de Medts geveild. Ik had ondertussen al 
gelezen welke fenomenale bedragen er 
werden neergeteld op de eerste veiling in 
maart. Zou nu het vorige record van £6.200,00 
(+/- €8.959,65)* dat werd betaald voor de 
Mitchell 410 "Commemorative" worden 
verpulverd? 
 

 
De unieke Mitchell 410 “Commemorative” 
of “Global” 

Na heel wat reisperikelen arriveerde ik op 
donderdag 07/07 (juist, die bewuste 
donderdag!) in Ludlow. Op vrijdag 8 juli was er 
een veiling van hengelsportboeken en werd 
tevens de mogelijkheid geboden om al het 
moois te bekijken. Ik maakte kennis met John 
Stephenson en zijn echtgenote Allison die de 
stuwende kracht achter deze veiling waren. 
Het hele gebeuren maakte op mij een zeer 
professionele indruk. Na een praatje gemaakt 
te hebben kon ik al het moois wat op de tafels 
uitgestald lag bekijken, en dat dit zeker de 
moeite waard was hoeft verder geen betoog... 
 
De werkelijk schitterende catalogus die voor 
deze veiling gemaakt was, gaf een beschrijving 
van de items en de richtprijs in ponden sterling, 
dus kon je vvooraf berekenen tot hoever je 
gaan wou. John verzekerde mij dat het erg 
druk zou gaan worden en dat de internationale 
belangstelling voor deze veiling groot was. 

Ik regelde een inschrijfnummer en kreeg de 
nodige Informatie over hoe de veiling in zijn 
werk zou gaan. Hierna werd ik door Allison 
teruggebracht naar Ludlow. Dit vredige, 
Middeleeuws aandoende plaatsje kon zo uit 
een prentenboek van Anton Pieck komen. 
 

 
Alles ligt netjes uitgestald 

 
De volgende dag vroeg uit de veren en na een 
stevig oerengels ontbijt,was ik om 10.30 uur 
present. 
 
Na even zoeken vond ik Luc die bezig was zijn 
boek "Les Moulinets Mitchell" te signeren. Na 
de begroeting en een praatje zocht ik een 
plaats op en enige minuten later startte de 
veiling. Omdat de eerste 300 loten 
hoofdzakelijk vliegenreels en splitcane hengels 
betroffen, leek het mij verstandiger om langs 
de zijkant naast Luc te gaan zitten (want stel je 
voor dat die kriebel aan mijn neus ) 
De snelheid waarmee zaken geveild werden 
was onvoorstelbaar en zelfs Luc vroeg zich af 
waar de "speaker" de energie vandaan haalde. 
"Nog maar een flesje water, Luc?" 
 

 
De super zeldzame Mitchell 301 DL 
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Rond 14.00 uur kwamen de Mitchell-molens 
aan bod en na een welkomstwoordje aan Luc 
door de veilingmeester, ging de echte "race" 
van start. 
 
Dat voor sommige molens weer enorme 
bedragen neergeteld werden was wel te 
verwachten maar soms zag ik zelfs Luc 
verbaasd opkijken als er weer eentje 
onverwacht de 3 nullen inschoot. 
 
Topper van deze veiling was een fonkelnieuwe 
Mitchell 301DL in houten doos en daaromheen 
de originele kartonnen verpakking. Prijs voor 
dit juweeltje: £1.750,00 (+/- €2.528,00)* 
 

 
Mijn nieuwe Mitchell 408 “Dual” 

Ik kon zowaar zelf ook een keer mijn slag 
slaan, maar ik moet bekennen dat voor de 
meeste molens gold dat de ponden in kilo's 
uitgegeven werden. Van harte gefeliciteerd 
Luc, het is je gegund! 
 
Na de veiling werden de formaliteiten 
afgehandeld, de gekochte spullen opgehaald, 
email adressen uitgewisseld enz. 
 
Om deze succesvolle dag te vieren, ben ik 
daarna met onze voorzitter een afzakkertje 
gaan halen in een pub in Ludlow. We besloten 
de dag met een culinair engels hoogstandje in 
"The Church Inn". 
 
Cheers of 
 
Fe'ch gwelwn cyn bo hir (zoek dit maar even in 
Google op: je weet echt niet wat je leest!) 
 

Dries Hanzens 
 
* alle prijzen zijn te vermeerderen met 15% 
opgeld ten laste van de koper. 
 
 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Reeltjes “Made in Belgium” 
 

Iedereen kent ze wel, die eenvoudige 
aluminium reeltjes uit de jaren ’30 tot ’50 die je 
zo’n beetje overal in België – en erbuiten -  
tegenkomt.  Als je wat hengelspullen vindt op 
een rommelmarkt is de kans groot dat er wéér 
zo’n reeltje bijzit!!! Getver… weer geen Farlow 
of Hardy… 
 
Veel mensen denken overigens dat deze 
reeltjes ingevoerd werden uit Engeland, niets 
is echter minder waar. Puur Belgisch dus, 
meerbepaald Luiks. 
 
De Luikse staalindustrie bracht na W.O. I een 
aantal nevenactiviteiten met zich mee. Om en 
rond Luik en Herstal vestigden zich diverse 
ateliers die zich toelegden op metaalbewerking 
en allerhande toepassingen fabriceerden, 
waaronder dus ook deze aluminium visreeltjes.   
 

 
 
Bekende ateliers zijn bijvoorbeeld  “L.ORY” en 
“AMAF”. De reeltjes die zij maakten waren 
zeer eenvoudig van structuur en afwerking, 
geen franjes, hooguit een ratelschakelaar. 
Ze bestonden wel in een gewone versie en 
een “sidecaster” versie (met draaibaar 
reelvoetje), Op het eerste zicht zijn ze vrijwel 
allemaal gelijk, de verschillen beperken zich 
vaak tot de grootte en het al dan niet 
vermelden van een merknaam. De meest 
recente waren soms groen geverfd (met een 
verf die trouwens heel snel er weer afging…. 
De lijngeleider was blijkbaar optioneel, er zijn 
er met dubbele lijngeleider (reeltjes die dus 
zowel links als rechthandig te gebruiken 
waren), met enkele lijngeleider of helemaal 
geen. 
 
Aangezien er zoveel van terug te vinden zijn, 
moeten deze reeltjes wel erg populair geweest 
zijn.  Men kan ze terugvinden in de 
catalogussen van 1930 tot begin 1950, wat 
toch een vrij lange periode is. Ze waren vrij 
goedkoop, zeker in vergelijking met andere 
reeltjes die voornamelijk ingevoerd werden uit 
Engeland.  Ik geloof dat elke visser in die 
periode wel zo een reeltje bij zich had! 

 
 
De meeste reeltjes hebben geen vermelding 
van de fabrikant. De enige met merknaam die 
ik gevonden heb zijn die van “L.ORY”. “AMAF” 
heeft zeker ook dergelijke reeltjes gemaakt, 
maar ik heb er nog geen gevonden met dit 
merk erop.   
 

 
Koning Boudewijn aan het vissen met een 
Luiks reeltje op zijn hengel in de vijvers van 
het Koninklijk Paleis te Laken 

 
Zeldzaam zijn deze reeltjes absoluut niet, een 
mooi gaaf exemplaar vinden is al een ander 
paar mouwen, vaak is de reelvoet afgevijld of 
is het aluminium aangetast door corrosie.    
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Wie goed oplet kan soms echt wel leuke 
dingen ontdekken. Zo vond ik laatst een 
fotopostkaart van wijlen Koning Boudewijn in 
zijn jeugdjaren.  Ja hoor, aan de waterkant met 
een hengel in zijn hand… en… welk reeltje zit 
er op die hengel? YEP!  Altijd leuk zo’n prent 

om je verzameling wat meer “aanzien” te 
geven… Tja, als de Koning zelf ermee gevist 
heeft, hoeft het niet altijd een Hardy, Allcock of 
Farlow te zijn! 
 

Jean-Paul Ceulemans 
 
λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ 
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Vakantiepret 
 
Ieder jaar vertrekken velen naar het buitenland 
om van een welverdiende vakantie te gaan 
genieten. 
Met mij is het niet anders gesteld dus, als tijd 
en financiën het toelaten, ben ik weg. Wat ik 
dan niet kan laten is om een dagje uit te 
trekken voor de hobby en wat lokale 
hengelsportwinkels te gaan bezoeken. 
Dat men soms leuke dingen op de kop kan 
tikken is eigenlijk de aanleiding voor dit 
verhaal. Het internet, eBay en beurzen zijn niet 
meer weg te denken in het leven van de 
serieuze verzamelaar. Ook een netwerk van 
medeverzamelaars is belangrijk. 
Toch is het voor mij een kick om iets te vinden 
op een plaats waar je het niet direct verwacht. 
 
Zo was ik een paar jaar geleden in Casablanca 
(Marokko) voor familiebezoek. 
Na een tochtje op het strand viel mij op dat er 
best veel gevist werd. Dus moesten er ook 
winkels zijn die hengelspullen verkochten. Al 
snel had ik een afspraak gemaakt om met een 
oom enkele plaatselijke hengelsportzaken te 
bezoeken. Ik had precies uitgelegd wat ik 
zocht en bij de eerste winkel was het direct 
raak. Ik was in de auto blijven zitten tot mijn 
oom de winkel uit kwam en mij vertelde dat ik 
even moest gaan kijken. Ik was op zoek naar 
Mitchell molens maar die waren er niet. 
 

 
Een “klassieke” ABU 33 in doos en een 
nagelnieuwe ABU 33 CDL in het houten 
kistje 

 
Wat er wel lag was een nieuwe ABU 33 in 
doos. Na enige onderhandeling veranderde hij 
voor omgerekend €43,00 euro van eigenaar. Ik 
kon het echt niet nalaten om bij het verlaten 
van het winkeltje even stiekem in het vuistje te 
lachen. 
 

Wat ik echter over het hoofd had gezien, was 
dat er nog iets lag waar ik ook belangstelling 
voor had. 
Toen ik een jaar later om minder prettige 
omstandigheden terug moest naar Marokko, 
kon ik het niet laten om toch even bij deze 
winkel binnen te lopen. Wat zag ik tot mijn 
stomme verbazing? Een houten doosje met 
een -vergulde- ABU 33 erin. Hier moest even 
stevig voor onderhandeld worden maar goed, 
twee dagen later en voor de helft van de 
vraagprijs was deze 33 CDL van mij. 
 
Na een kleine speurtocht vonden we nog klein 
winkeltje dat hengelsportartikelen verkocht. 
Een vrouw stond ons vriendelijk te woord en 
toen ik vroeg naar oude types Mitchell molens, 
kreeg ik de vraag terug welk type ik zocht. Ik 
begon voorzichtig te polsen naar een 308 of 
408 en de vrouw zei dat ze de 308 "Emir" niet 
meer verkocht. 
"Emir", zei U? Ja, net zoals Albatros de 
Mitchell "Benjamin" had, schijnt er in Marokko 
dus de 308 "Emir" (Prince) te zijn geweest. 
Misschien werd dit model niet alleen in 
Marokko maar ook in Tunesië en Algerije 
verkocht. Deze landen stonden toendertijd 
onder Frans -koloniaal- bewind. Een dergelijke 
molen zou zeker niet misstaan in een Mitchell 
collectie. Helaas heb ik deze molen tot op de 
dag van vandaag niet gevonden. Ik heb nu 
enkel het zeer sterke gevoel dat ie er ooit echt 
is geweest. 
Maar goed, de zoektocht is nog niet 
afgelopen... Wordt dus -hopelijk- vervolgd. 
North-Africa, here we come! 
Rest mij eenieder veel succes te wensen bij 
het verzamelen. 
 
Dries Hanzens 
 
 
ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
 
 
 

De volgende Eurobeurs wordt 
gehouden  op 29 oktober 2005 

van 10.00 tot 15.00 uur. 
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A once in a lifetime find? 
 
Ik geef het toe, veel aan verzamelen doe ik 
niet meer. Mijn doel was het bijeenbrengen 
van de werpmolens die ik in mijn actieve 
visperiode heb zien gebruiken en in de winkel 
zag liggen. En uiteraard nooit kon kopen. Er 
ontbreken er niet zoveel meer, dus is de drang 
tot uitbouw van de verzameling niet echt groot 
meer. Ik mis nog een Ru, tot op heden heb ik 
deze uitvoering niet gevonden, ook vriend Iwan 
heeft deze niet in de verzameling. 
 
Wat ik wel doe, is zo af en toe een 
rommelmarktje of de jaarlijkse antiekmarkt 
alhier bezoeken. Veel levert dit niet op, maar 
het verassingelement is eigenlijk het leukst. Zo 
liep ik dit jaar om 12 uur de antiekmarkt op. Ik 
maakte me geen enkele illusie meer want dit is 
in feite veel te laat. Ik weet zo langzaamaan 
wel waar te kijken, er zijn er altijd enkele die 
wat affectie met vismateriaal hebben, maar dit 
levert, behalve frustratie, meestal niets op. Zo 
ook deze keer, nummer 1 en 2 hadden niets 
aardigs en wat er was, was dusdanig 
oninteressant en duur, dat je dit onmiddellijk uit 
je hoofd zet. Dus de rest van de rijtjes 
handelaren in geëmailleerde bussen, glaswerk 
en andere zooi maar langsgelopen. 
 

 
Mitchell 300 DL “mint in box” 

 
Plotseling gingen er wat bellen rinkelen, wat is 
dit, word ik gek, kinds of zo? Een Mitchell 300, 

in een houten kistje, reservespoel in het 
bekende zwarte plastic doosje met 
schroefdekseltje, wat groene papiertjes van 
Albatros. Ik ben geen echte kenner van 
Mitchell, maar ik kende ze niet met vergulde 
beugels slipknoppen en wat er nog meer aan 
zo’n ding zit. 
 
Maar het zat er toch allemaal aan. Nadere 
bestudering leverde een typeaanduiding 300 
DL op. Boven aan het bekende logo Albatros. 
Kort slingertje en vlindertje leverde een 
redelijke datering, vroeg in de jaren 60. De 
gevraagde prijs was me even teveel, ik geef 
nooit meer uit dan 100 ouderwetse guldens, en 
het gevraagde bedrag lag er wel een stuk 
boven. Toch leek het me wel een goede koop, 
het ding was volkomen nieuw, nooit op een 
hengel gezet, 2 spoelen met nylon en van die 
mooie groene “Mitchell Albatros” klemmen, dat 
ik maar even naar de flappentap ben gelopen. 
Shit, niets te meer te krijgen, gaat U maar naar 
Uw huisbankier. Dus deze raad opgevolgd en 
een half uur later was ik eigenaar van een 
Mitchell. 
 

 
…en met het “Albatros”-logo 

 
De verkoper wist niet hoe alles fatsoenlijk in de 
kist moest, gelukkig had ik daar minder moeite 
mee. Thuis gekomen vertelde ik mijn 
echtgenote wat het “kreng” had gekost, de 
schade is tot op heden merkbaar… 
 
En eerlijk, ik wist er bijna niets vanaf, dus aan 
het bellen met de dichtst bijzijnde Mitchell-
freak, Jan Haanstra. Jan verteld wat ik had 
gekocht, het werd even stil aan de andere 
kant. Wat heen en weer vragen, Jan: “hij heeft 
toch geen Albatros logo?” Ja, dat heeft hij wel, 
is dat dan niet goed? Dit maakte hem kennelijk 
nog zeldzamer en ik wist eigenlijk nog van niks 
zeker niet over een eventuele waarde. Nu weet 
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ik beter en heb ik mijn inboedelverzekering 
verdubbeld. Jan stond de volgende week op 
de stoep, en bekeek het gedrocht (echt mooi 
kan ik dat verguldsel niet vinden) zuchtend 
“niet te geloven”. En helemaal nieuw, wist je 
dat de slinger zwaarder is dan een gewone 
slinger? Inderdaad, die is dus van messing en 
daarna verguld. Jan heeft wat foto’s genomen, 
daarna heb ik Herman eens gemaild, het 
leverde de opmerking op “deze is zo mooi, 
wees er maar zuinig op”, nou dat zal ik zeker 
doen. 
 
Een bezoekje bij Luc en Christine leverde de 
opmerking van Luc op, Mint In Box, Carl je 
hebt een appeltje voor de dorst. Nu heb ik niet 
zoveel dorst maar na dat gehoord te hebben, 
en na een schatting van de waarde, kon ik wel 
een borrel gebruiken. Zelfs Erna werd wat 
vriendelijker gestemd. Dit wist ik gelukkig een 
uurtje later met een leuke opmerking volkomen 
te verpesten, je hebt er talent voor of niet, zeg 
nu zelf. Zoeken op internet naar 300 DL bracht 
me in contact met een meneer in Amerika. Het 
leverde de classificatie “Super Rare” op, “if you 
ever want sell it, give me a shot at it”. 
Ik denk dat ik hem er maar niet op laat 
schieten, want dan heb je alleen nog héle 
kleine stukjes over. 
 
Dus, deze onwetende prutser heeft voorlopig 
een heel zeldzaam object in zijn verzameling 
liggen, en daar blijft het voorlopig lekker liggen. 
Ik heb het maar tot verjaardagscadeau 
verklaard. Ik houd niet zo van 300’s ze draaien 
de verkeerde kant uit, maar voor deze maak ik 
een uitzondering. 
 
Bij een gelukje schijnt ook een ongeluk te 
horen, mijn R5 sneuvelde en moest ik van 
ellende een Renault Clio aanschaffen, mooie 
5jes vind je bijna niet meer, jammer genoeg. 
De eerste wat langere rit hiermee was naar de 
city of Steenwijk. Dit is een voor ons geliefd 
vakantie gebied, elk jaar vertoeven wij daar 
enkele dagen in een hotel, Erna om zich te 
laten verwennen, ik om me gruwelijk te 
vervelen. Geen motorfiets, geen draaibank, 
doffe ellende dus. 
 
Deze keer liepen wij het plaatselijke 
rommelmarktje over. Ik heb er één keer een 
Mitchell 316 gekocht, momenteel is deze in het 
bezit van een andere Mitchell verzamelaar. De 
kinderrommelmarkt heeft nog nooit iets 
opgeleverd, maar bij de volwassenen ligt dus 
soms wel iets. Je krijgt oog voor dat soort 
dingen, dus al snel vond ik een partijtje zooi 
met daartussen een echt onooglijk zwart 
gevalletje. Bestudering van het object bracht 

een logo “Penn” te voorschijn, zo’n rond 
metalen plaatje als je ook op Bretton’s vindt. 
De rest geloofde ik wel, het type molen duidde 
op een goed geconstrueerd model, voor 5 euro 
werd ik de eigenaar. 
 

 
Penn Spinfisher 710 

 
Thuisgekomen, het logo opgepoetst, Penn 
Spinfisher 710, nooit van gehoord. Het internet 
op en zoeken. Groene Spinfisher zat, maar 
uiteindelijk vond ik hem, Penn Spinfisher 710 
Black ‘crincle finish’, daar zijn er dus 400 van 
gemaakt, evenzo 400 gladde zwarte 
exemplaren. Zeldzamer dus dan een 300 DL! 
Het binnenwerk is van een fantastisch goede 
kwaliteit, evenaring van de Finessa´s, ABU, 
Pelikaan en noem maar op, een uitstekende 
slip, beugel wat simpel maar heel functioneel. 
Navraag naar het bouwjaar leverde 1966 op, 
volgens de Amerikaanse werpmolenguru, Ben 
Wright. 
 
Ja, zo zie je maar, ook met heel weinig zoeken 
kan je, uiteraard met wat geluk, plezier 
beleven. 
 
Beide objecten liggen nu fijn in mijn 
werpmolenopstapeling, een verzameling kun je 
het niet echt noemen. 
 

Carl Kuipers 
 

 
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂ 
 
 
De volgende Empelbeurs wordt 

gehouden  
op 22 april 2006  

van 10.00 tot 14.00 uur
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THE EXPERIENCED ANGLER or ANGLING 
IMPROVED 

 
door Colonel Robert Venables / 1662 

 
Als eerste oude "bestseller van toen" wil ik het 
even hebben over het eerste "serieuze" boek 
over onze geliefde hengelsport. Alhoewel het 
een tiental jaar na "The Complete Angler" van 
Isaac Walton verscheen, betekende het de 
eerste mijlpaal in de hengelsportliteratuur. 
 

 
 
 
Vooraf iets over de auteur 
 
Robert Venables werd geboren in 1612 of 
1613. Hij stamde uit een oud geslacht van 
Engelse landadel en voelde zich aangetrokken 
tot de loopbaan van beroepsmilitair. Hij sloot 
zich aan bij Cromwell en hielp bij het 
onderdrukken van de opstand in Wales in 
1648. In 1649 werd hij naar Ierland gestuurd 
waar hij samen met Cromwell de Ierse opstand 
(begonnen in 1641) zal neerslaan. De Ierse 
bevolking werd gedurende de volgende 3 jaar 
tot op één derde uitgemoord. Venables bleef 
als opperbevelhebber van de Ulsterse troepen 
tot in 1654 in Ierland, waar hij behalve de Ieren 
duvelen ook nog tijd vond om te vissen. Eind 
1654 keert hij naar Engeland terug om er voor 
de tweede maal in het huwelijksbootje te 
stappen. Met zijn verse bruid vertrekt hij dan 

als generaal met de Engelse vloot naar de 
"West Indies" om er Hispaniola (het huidige 
Haïti en de Dominicaanse Republiek) op 
Spanje te veroveren. Zijn leger van 8.000 man 
slaagt hier niet in en dus wordt Jamaica op de 
korrel genomen. Ondanks de sterfte van de 
helft van zijn manschappen slaagt hij wel in dit 
opzet. Hij lijdt spoedig aan dysenterie zoals de 
rest van zijn leger en keert doodziek naar 
Engeland terug. Door zijn mislukking valt hij in 
ongenade bij Cromwell en wordt hij enige tijd in 
de Tower opgesloten. Hij wordt gedegradeerd 
en trekt zich als "gentleman farmer" op zijn 
diverse landgoederen terug. Hij leeft er 
teruggetrokken maar krijgt wel zijn militaire 
rang van kolonel terug. In 1662 verschijnt de 
eerste editie van zijn “Experienced Angler”... 
met vooraf een begeleidende felicitatie van 
Isaac Walton. Hij overlijdt eind 1687 op de -
voor die tijd- gezegende leeftijd van 75 jaar. 
 
Uit het voorwoord van dit boek zou je kunnen 
afleiden dat Venables een West-Vlaming, 
Hollander of Schot zou kunnen zijn:"Vissen is 
voor het minste geld, het meeste genot vinden" 
zo schrijft hij. Onze wederhelften zullen het wel 
niet eens zijn met deze stelling, maar toch... 
Een andere waarheid als een koe is: "Men zou 
denken dat iets maar plezierig kan zijn als het 
eerst fortuinen moet kosten". Inderdaad, een 
visser is met (betrekkelijk) weinig tevreden. Ja 
toch? 
 
Niets nieuws onder de zon 
 
In het eerste hoofdstuk legt Venables uit hoe 
men al het nodige voor onze hobby (behalve 
de haken) zelf kan maken. "Een hengelstok 
snijdt men het beste half januari af"... wanneer 
werd Uw carbonhengel geoogst? "De lijn kan 
het beste roodbruin, wit of grijs zijn van kleur: 
roodbruin in door regen getint water, en wit of 
grijs in helder water... Lichtgroen kan 
eventueel ook." Zijn de camouflage-kleuren 
dan echt zo nieuw? "Het beste model haak is 
rond en heeft een naar binnen gerichte 
haakpunt". De ‘round bend’ of nog beter de 
‘wide-gap’-haak is dus blijkbaar niet recent 
maar wel reeds eeuwen bekend om zijn 
uitstekende vangtechnische eigenschappen. 
"Een portefeuille voor het opbergen van lijnen, 
onderlijnen, gemonteerde haken, vliegen, 
enz... is handiger dan een doos." "Vergeet 
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nooit een slijpsteentje voor het scherpen van 
de haken... en gebruik het ook!". "Kies Uw 
viskorf (tackle box zouden wij zeggen) zo licht 
mogelijk want er komt toch genoeg gewicht in 
terecht." Mijn devies luidt ook: beter mee 
verlegen dan om verlegen! 
 

 
In welke verzameling zou het reeltje 
bovenaan deze afbeelding nu zijn? 

 
Vliegvissen 
 
Vliegvissen is volgens Venables de leukste 
vorm van vissen. Velen delen deze mening. 
"Vliegvissen kan men op: zalm, forel, vlagzalm, 
blei en kopvoorn" Vergeet dus maar dat enkel 
op "nobele" vissoorten met de vlieg werd 
gevist. "Er zijn er die zelfs op snoek en brasem 
met kunstvliegen vissen, maar dit is niet de 
meest succesvolle manier van doen." En wij 
maar fier zijn en denken dat we het 
streamervissen op Esox en het nimfvissen op 
Abramis Brama hebben uitgevonden. 
 
Venables raadt aan te vissen met een imitatie 
van deze insecten welke op dat moment ook in 
de natuur voorkomen. "Laat de vlieg in kleur, 
vorm en grootte overeenstemmen met wat 
rondvliegt aan het water." "De presentatie van 
de vlieg is even belangrijk als haar uitzicht: 
alleen dode vliegen (spents) drijven gewoon 
met de stroming mee; levende vliegen 

bewegen over het wateroppervlak." "Bij 
heldere hemel: lichtkleurige vliegen; bij 
donkere hemel: donkere vliegen". En nog een 
eeuwenoude tip: "Zie van Uw bindmateriaal na 
hoe de kleur ervan in natte toestand is". Wij 
vergeten blijkbaar ook dat een "droge" vlieg in 
het water altijd nat wordt! Oh ja: "Zalmvliegen 
mogen in tegenstelling tot forelvliegen in de 
opzichtigste kleuren worden uitgevoerd". Hier 
luidt dus het devies: hoe gekker, hoe liever... 
 
Snoekvissen 
 
Behalve vliegvissen op forel zijn er andere 
goede vangtechnieken zoals het vissen met 
wormen (de "gardeners fly") en met aasvisjes. 
"Een verrukkelijke viswijze is het snoekvissen 
met dood getakeld aas: op een stalen onderlijn 
van +/- 30cm en eindigend op een dubbele 
haak, wordt een aasvis geschoven zodat zijn 
bek tegen de haak komt. Wat loodverzwaring 
voor de haak in de vissebek zorgt ervoor dat 
de aasvis met de kop vooruit in het water zakt. 
Bind de staart van de aasvis vast aan de 
onderlijn: zo weerstaat hij meerdere worpen. 
Zorg voor voldoende gevlochten (schoen-
makers-)garen op Uw molen. Gooi de aasvis 
(voorn, grondeling) of kikvors waar je snoek 
verwachten kan. Heb je beet, geef dan lijn 
zodat de snoek de ruimte krijgt om met zijn 
prooi naar zijn rustplaats terug te keren. Als de 
lijn terug loopt, is de tijd rijp om met een 
krachtige haal de haak te zetten." Engelsen 
hebben dus al eeuwenlang een voorkeur voor 
dode aasvissen voor snoek. Behalve de raad 
om een "kikker" (beschermde diersoort) als 
aas te gebruiken, heeft deze alinea nog niets 
aan belangrijkheid ingeboet. 
 
Venables heeft nog méér in zijn "trukendoos”: 
wat wij nu als stropen ervaren, vindt hij 
topsport. "Behalve met een hengel, kan ook 
met een slapende lijn op snoek worden gevist: 
de lijn wordt hier om een varkensblaas of rond 
een bundel twijgen gewonden. Voor echt grote 
snoek kan je de lijn (+/- 45cm) aan de poot van 
een gans vastmaken. Een kanjersnoek krijgt 
deze 'dobber' zelfs onder. Je hebt beet als er 
naast een verzopen gans, een dode snoek op 
het water drijft." Ik zie nu wel niet direct de 
noodzaak om ons op de ganzenkweek te 
storten, alhoewel ik een portie "foie gras" nooit 
afsla! 
 
Voor het grondvissen werden er schuifloodjes 
gebruikt. Onze kolonel fabriekte ze uit een 
doorboorde pistoolkogel. En dat loodhagel 
gewoon werd gemaakt van gespleten "zaad" 
dat bij de jacht op klein wild wordt gebruikt, 
wist U wellicht al. 

 18



Dat er niets nieuws onder de zon is, blijkt nog 
eens ten overvloede uit de beschrijving van 
een dood-aas takel: je zou zweren dat de grote 
Drachkovich op de vingers van Venables heeft 
gekeken om zijn "monture" uit te vinden. Het 
peuren op aal ofte paling was in het oude 
Albion ook een leuk en lucratief tijdverdrijf. De 
beschrijving van het maken van een peur en 
het vissen ermee is nog geen (paarde)-haar 
veranderd. 
 
Een weetje van Venables dat ik U niet 
onthouden wil: "Snoek bijt het best om 3 uur 's 
middags in helder water en bij een lichte bries 
en dit vooral in de maanden juli, augustus, 
september en oktober". Had je dit ook al 
gemerkt, vriend Jan? Zelfs over de kledij van 

een visser weet Venables al te vertellen dat 
natuurlijke, donkere kleuren het minst de vis 
verschrikken. Iets wat vele broeders in Petrus 
beter indachtig zouden zijn als je hen in 
fluorescerende trainingspakken aan de 
waterkant ziet rondklooien. 
 
Zo zie je dat men zelfs in eeuwenoude 
literatuur wat leuks kan oprapen over onze 
geliefde sport. Die oude boeken lezen wel niet 
zo makkelijk en daarenboven moet je wat 
middeleeuws engels machtig zijn... toch kan ik 
er uren zoet mee zijn, als ze toch niet willen 
bijten! 
 
 

Luc de Medts 
 
ℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜℜ 
 

JEC SPINNER ? 
 

Op de foto hieronder ziet u een oude spinner 
van het merk "JEC". 
 

 
 
Opmerkelijk aan deze spinner is het ruitertje 
waaraan het spinnerblad (4cm) is gehecht. Het 
ruitertje heeft de vorm van een kruisje en heeft 
naast de aanhechting voor het spinnerblad op 
de 3 andere uiteinden een enkele haak. 
Onderaan zit zoals bij gewone spinners, een 
dreg. 

Wie kan wat meer vertellen over dit merk? 
Graag een seintje als u hier meer over weet. 
 

Jean-Paul Ceulemans 
Roteinde 176 
2230 Herselt 

 
jeanpaulceulemans@skynet.be 

 
∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅ 
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Mutaties ledenlijst 
 
  
Jan Haanstra 
Binnendijkstraat  14 
8043 HX  ZWOLLE 
Tel.: 038-4227105 
E-mail: j.haanstra@home.nl 
Website : www.werpmolens.nl 
Mitchell molens 
 
Hugo Martel 
Lattenklieversstraat  2, bus 4 
8730  SINT JORIS 
België 
Tel.: 050-357596 
Fax.: 09-2756931 
E-mail: hugo.martel@skynet.be 
Website : www.hugomartel.be 
Vlagzalm en oude Belgische boeken over 
vliegvissen 
 
Ger Vroomen 
Tergouwen  20 
6051 JE  MAASBRACHT 
Tel.: 06-49872421 
E-mail: vroomen20@home.nl 
ABU / splitcane / all-cane / centerpin reels 
 
Nieuwe leden: 
 
F. Damino 
Vondellaan  25 
4942 DB  RAAMSDONKSVEER 
Tel.: 0162-513247 
E-mail: f.damino@wxs.nl 
Algemeen 
 
Arthur van der Meijden 
Zegtruststraat  17 
2275 XP  VOORBURG 
Tel.: 070-3694897 
E-mail: jvdmeijd@tiscali.nl 
Hardy 
 
Tim Roelse 
Van Karnebeekstraat  35 
4384 HP  VLISSINGEN 
Tel.: 0118-469133 
E-mail: mtvroelse@zeelandnet.nl 
Europese werpmolens 
 
Adrie Rovers 
Antoon Coolenlaan  91 
5531 SX  BLADEL 
Tel.: 06-29014310 
E-mail: rovers.achpm@avans.nl 
Hardy / Fin-nor / Big Game 

Jos Visschers 
Piuslaan  31 
5643 PR  EINDHOVEN 
Tel.: 040-2121254 
Algemeen 
 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Paul Tummers 
 

 
ℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑℑ 
 

Belangrijke verzamelwoorden 
 

• dobber: verondersteld aanbeten weer 
te geven van aanbijtende vis, verder 
enkel een bron van ergernis; 

• dreg: is verondersteld de kans om een 
vis te haken, te verdrievoudigen; 
verveelvoudigt de kans om dit ding in 
je duim te parkeren; 

• hengel: leuk uitziend stuk kunststof 
dat een hengelaar ervan weerhoudt 
ooit te dicht bij een vis te komen; 

• hengelaar: geobsedeerd individu dat 
verblijft in een totaal verwaarloosd 
huis, zich verplaatst in een rijdende 
schroothoop en telkens vol aanbidding 
zijn hengelspullen bewondert; 

• kunstaas: ding dat vissen met 
zelfmoordneigingen tot aanbijten moet 
verleiden, maar eerst de koper ervan 
aan de rand van het bankroet brengt; 

• landingsnet: hulpstuk bij het 
binnenhalen van een weerbarstige vis 
of van een overboord gevallen 
vismaat; 

• lijn: breekbaarste weg tussen een 
droom en een ontgoocheling; 

• molen: stuk metaal dat ervoor zorgt 
dat een hengel zinkt als een steen bij 
het overboord vallen; 

• verzamelaar: geobsedeerd individu 
dat verblijft in een totaal verwaarloosd 
huis, zich verplaatst in een rijdende 
schroothoop en telkens vol aanbidding 
zijn verzameling bewondert; velen 
gingen eertijds ook vissen 

• verzamelobject: ding dat pas waarde 
krijgt als twee gekken er wat willen 
voor geven; 
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