
 
 

DE 
Vissende 

Verzamelaar 
 

Clubblad van de Vereniging Hengelsport 
Verzamelaars 

En 
Angling Collectors Europe 

 
elfde Jaargang, nummer 24, voorjaar 2006 

 
 
 

 
 



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

Verschijnt 2 maal per jaar. 
 

Jaarcontributie VHV-ACE voor binnen- en buitenland: €15,00 per jaar. 
 
Girorekening VHV: 6733842, t.n.v. H.M. Verswijveren. 
Adres: Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden. 
 
VHV e-mail adres: vhv-ace@zeelandnet.nl 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: Luc de Medts, Oude Leuzesesteenweg 67, 9600 Ronse, BE 

tel./fax: 00-32-55-216673 / E-mail adres: luc.de.medts@skynet.be 
 

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 / E-mail adres: vhv-ace@zeelandnet.nl 
 

Penningmeester: Babs Verswijveren, Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden, NL 
tel./fax: 0118 – 615818 / Email adres: vhv-ace@zeelandnet.nl 
 

Webmaster: 
 
 

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

Bestuursleden: 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: jcbel@xs4all.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. 
 
Voor zover 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. 

 1



VOORWOORD 
 

Vinden jullie allen niet dat de voorbije jubileumbeurs is Eindhoven er best mocht zijn? Niets dan 
tevreden commentaren en bij het scheiden van de beurs hoorden we telkens: “Alvast tot volgend jaar”. 
 
Wat wil je als inrichters dan nog meer? Enkele helpende handen extra bij het inrichten van de zaal 
misschien? Vele handen maken licht werk… en we worden er allen niet echt jonger op. 
 
Wat onze zeer geslaagde tombola betreft:een extra woord van dank aan ons Amerikaans lid Stu 
Lawson die ons een aantal van zijn boeken cadeau deed. Lees op de volgende pagina wat Iwan 
Garay over onze laatste beurs te vertellen heeft. 
 
Wat vinden jullie verder in dit blad? Als de”deadline” voor dit magazine weer eens vervaarlijk dichterbij 
komt, kunnen we tot onze grote opluchting steeds rekenen op onze ‘goeie ouwe’ Jan Eggers. Jan 
staat altijd klaar om een artikel aan te leveren voor ons magazine.  Dit keer vond hij de tijd om een “In 
Memoriam” te schrijven over het ter ziele gegane hengelsportblad “Voor en door De Visser”. Jan was 
de laatste jaren als Eindredacteur Nederland nauw betrokken bij het reilen en zeilen van dit blad. Niet 
alleen voor jou, Jan, maar ook voor de vele trouwe lezers ervan valt dit afscheid zwaar! 
 
Als oude rot in het verzamelen geeft Iwan Garay ook wat goede raad aan beginnende verzamelaars. 
Nu ik eraan denk: Iwan lijkt wel jonger te worden met de jaren. Zijn energie lijkt wel onuitputtelijk! 
 
Onze Ondervoorzitter Peter-Paul Blommers maakt ons deelgenoot van zijn passie voor speldjes en 
knopen. Nergens in zijn artikel las ik het woord “pins” en zo hoort het ook! Dit artikel gunt ons een blik 
achter de schermen van een weinig gekend verzamelgebied dat wel eens een schitterende toekomst 
tegemoet kan gaan. Ook bij dit artikel zorgde onze secretaris Herman Verswijveren voor de afbeel-
dingen! 
 
Jean-Marie Cottyn verklaart openlijk zijn liefde voor bakelieten reeltjes en voor… postkaarten. Dit is 
dan weer een primeur voor dit blad! 
 
Van Jean-Paul Ceulemans vinden we enkele bijdrages waarvan één zeker extra aandacht verdient: 
Jean-Paul kwam erachter dat de Belgische wapenfabrikant F.N. (Fabrique Nationale de Munitions et 
d’Armes de Guerre) uit het Luikse Herstal ook aan de bron lag van een onvervalste Belgische 
spinmolen. Een Italiaanse spinmolen verkocht met een Belgisch logo? Ja, die bestaat ook! Wat was 
nu weer het verband tussen Garcia, ABU en Mitchell? Dat kan je ook nog eens nalezen. 
 
Molendokter Carl Kuipers vertelt over zijn ervaringen met de Franse “Jocker” en legt ons uit hoe van 
een voor velen waardeloos wrak van een DAM Quick Finessa, weer een prima bruikbaar spinmolentje 
wordt gemaakt. 
 
Ons aller Harry Kelly beschrijft zijn ervaringen op de voorbije verzamelbeurzen –in binnen- en 
buitenland- en kijkt ook nog even vooruit. 
 
Wat mezelf betreft: ik ga lekker door met verzamelen hoor! Alleen geef ik nog niet dadelijk prijs wat ik 
nog verzamel. Door de voorbije veilingen van mijn Mitchell-verzameling heb ik nu lekker de ruimte om 
mijn andere drie verzamelingen rond de hengelsport uit te bouwen. Leuk toch? De cartoons in dit blad 
(en ook in het vorige nummer) zijn van de hand van de Engelse tekenaar Arnold Wiles. Ik kan niet 
verbergen dat hij één van de groten is op dit vlak. 
 
Niet vergeten: ook jouw kopij voor dit blad is altijd welkom! Zoals je in dit nummer weer merkt, zijn er 
echt geen verzamelgebieden waarover we het nooit hebben. Zet je eigen verzameling eens in de 
kijker… door een artikel(tje) erover te schrijven. Vind je je eigen proza niet perfect of niet voor 
publicatie geschikt? Geen nood: John en ik zorgen ervoor dat het een leuk en leesbaar stukje wordt. 
Enkele –al dan niet digitale- foto’s erbij en klaar is kees! Waar wacht je nog op? 
 
Veel leesplezier toegewenst vanwege 
 
Luc de Medts 
Voorzitter 
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DE TIENDE EUROBEURS 
 
De bestuursleden van het eerste uur kunnen 
het zich nauwelijks voorstellen dat we in 2005 
alweer onze tiende EUROBEURS 
organiseerden. Na afloop konden we met 
enige trots constateren dat ook deze beurs 
zeer geslaagd genoemd mag worden en in 
West-Europa een vaste plaats in het 
verzamelgebeuren van hengelsportartikelen 
heeft veroverd. 
 
Naast een bescheiden contingent van onze 
eigen leden, mochten we deelnemers uit 
België, Frankrijk (ieder jaar meer!), Tsjechië, 
Duitsland, Zwitserland, Italië en Engeland 
verwelkomen. 
 
Vooral de aanwezigheid van een grote groep 
engelse deelnemers maakt de EUROBEURS  
bijzonder aantrekkelijk voor de andere 
deelnemers en bezoekers omdat de Engelsen 
een assortiment op de tafels brengen dat we 
normaal in West-Europa niet of heel weinig 
mogen aanschouwen. We zijn vroeger wel 
even geschrokken van de prijzen die gevraagd 
worden voor al die prachtige (vooral Hardy) 
reels, werpmolens en al dat andere antieke 
spul dat ooit in Engeland gemaakt werd. 
 
We hebben ons zelfs afgevraagd of de engelse 
deelnemers wel uit de kosten zouden komen 
en daarom de EUROBEURS voor gezien 
zouden houden... Het tegendeel is waar want 
zij doen zulke goede zaken op onze beurs dat 
de Engelsen nu al hun plaatsen op de 
komende EUROBEURS 2006 hebben 
gereserveerd uit vrees achter het net te vissen. 
Die vrees is wel terecht want we waren dit jaar 
met 145 tafels al bijna helemaal volgeboekt, 
waar 150 tafels ons maximum ligt. 
 

De EUROBEURS is vooral voor 
hengelsportverzamelaars een interessant 
ontmoetingspunt maar daarnaast hebben 
vanaf 10 uur een grote schare van bezoekers 
de beurs bezocht. Ze hebben ongetwijfeld hun 
ogen uitgekeken op deze in hun ogen unieke 
beurs. Tal van goedkope hengels, werpmolens 
en boeken werden door deze bezoekers 
gekocht en ook op de veiling, die 
traditiegetrouw omstreeks het middaguur werd 
gehouden, werd door hen dapper 
meegeboden. Het pronkstuk van deze veiling 
was een antieke viston die door veilingmeester 
Blommers zelf geschonken was en die na een 
geanimeerde veiling 150 euro opbracht. 
 
Voorafgaande aan de veiling werd ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 
EUROBEURS een loterij gehouden waarvoor 
al onze leden een gratis lot kregen 
toegestuurd. Een aantal van de prachtige 
prijzen  ter waarde van ruim 700 euro viel op 
nummers waarvan de eigenaren helaas niet 
aanwezig waren en die dus de prijzen 
misliepen. 
 
Voor de EUROBEURS in 2006 op 28 oktober, 
raden we onze leden aan om op tijd te boeken 
om teleurstelling te voorkomen. Dat geldt ook 
voor de komende EMPELBEURS 2006 op 22 
april want die was het vorige jaar maximaal 
volgeboekt. 
 
Noteer daarom alvast volgende data: 
OUD-EMPEL: op zaterdag 22 april 2006 
EUROBEURS 2006: op zaterdag 28 oktober 
EUROBEURS 2007: op zaterdag 27 oktober 
EUROBEURS 2008: op zaterdag 25 oktober 
 

Iwan Garay
 
╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥ 
 
NIET VERGETEN: 
 
Onze vereniging kan nog steeds niet van de liefde alleen leven! Ook uw lidgeld 
hebben we hard nodig! Denk even aan alle werk dat door het bestuur helemaal 
belangeloos wordt verricht… 
 
Betaal uw bijdrage voor 2006 door het verschuldigde bedrag van €15,00 over te 
maken op Girorekening VHV: 6733842, t.n.v. H.M. Verswijveren. 
 
Betaalt U liever direct in de handen van ons aller lieve Penningmeesteres Babs, dan 
kan dat op onze volgende voorjaarsbeurs in Oud-Empel op zaterdag 22 april. 
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MADE IN BELGIUM (deel 2) 
 
“Le Moulinet Belge” of  “Le Moulinet F.N.” 
 
In een vorig artikel hebben we het gehad over 
de populaire Luikse aluminium reeltjes. 
 
Uit dezelfde regio komt ook deze zeer 
bijzondere werpmolen. 
 

 
Onbetwistbaar Belgisch fabrikaat 

 
Wat we er van weten kan als volgt samengevat 
worden : 
 
• ongeveer 12 exemplaren bekend 
• er zijn zowel links- als rechtshandige 

versies 
• er zijn er met zwart gekleurd “rad” en met 

lichtgrijs “rad” 
• bijna al de exemplaren zijn gevonden nabij 

de Waalse stad Jupille (vanwaar trouwens 
ook het bekende Belgische bier “Jupiler” 
komt) 

• men veronderstelt dat de maker een 
werknemer was van de Fabrique Nationale 
(de bekende F.N. wapenfabriek) die na de 
werkuren deze molens heeft gemaakt voor 
een beperkte kennissenkring 

• geen enkel exemplaar heeft inscripties 
• waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1930 
 

 
Mooi in al zijn eenvoud 

 
De werking van de molen is vrij eenvoudig, 
doch minstens te omschrijven als inventief. De 
foto zegt hier meer dan duizend woorden. Een 
zekere gelijkenis met de vroege Engelse 
thread-line molens valt niet te ontkennen. Deze 
zijn waarschijnlijk een inspiratiebron geweest 
voor de maker. Maar de molen is zeker geen 
kopie ervan, de mechaniek is immers totaal 
anders en uniek.   
 
Hoe dan ook een fraai stukje Belgische 
hengelsportgeschiedenis, en wie er eentje in 
zijn verzameling heeft mag zich zeer gelukkig 
prijzen. Overigens waren de exemplaren die 
tot nu toe verkocht zijn zeker niet overdreven 
duur. Over het algemeen klasseren 
verzamelaars dit soort molens bij de “zelf 
gemaakte” hengelspullen, waarvoor er meestal 
wat minder belangstelling is. 
 

Jean-Paul Ceulemans 
 
P.S.: Heb je in je verzameling ergens een 
molen of reeltje waarvan je denkt dat het van 
Belgische origine is of zou kunnen zijn, geef 
me dan een seintje: 
Roteinde 176 
BE-2230 Herselt België 
jeanpaulenria@skynet.be

 
 
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ 
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Reddingsoperatie DAM Quick 110N 
 
Op een van de Eurobeurzen, inmiddels zo’n 2 
jaar geleden, kwam ik bij een verzamelaar / 
exposant weer iets tegen, iets wat ieder 
normaal mens laat liggen. Maar ja, ik ben 
zeker geen mens en nog minder normaal, en ik 
stel me nogal eens tevreden met datgene waar 
een ander geen brood meer in ziet. 
 
In het onderhavige geval betrof het een DAM 
Quick 110N met een klein defect, de 
molenvoet was uit het carter gescheurd, en 
was pleite, foetsie noem maar op. De prijs was 
er uiteraard naar, ik heb niet eens afgedongen. 
Ik heb die kleine Dammetjes altijd aardig 
gevonden en ooit heb ik er eentje gekocht bij 
Jan Schreiner, in een vlaag van 
verstandsverbijstering. Eerst een hengel voor 
ultralicht spinnen, Fl. 82,50, daarna een molen 
Fl. 56,50. Ja, bij Ome Jan kon je je centen wel 
kwijt, de guldens ook trouwens. 
 

 
Voor velen niets meer dan een waardeloos 
wrak… 

 
Thuisgekomen ontdeed ik de als mummie 
ingepakte molenoverschot van haar windsels. 
Om te voorkomen dat de smeermiddelen naar 
buiten konden druppelen had de verkoper het 
ding secuur met afplakband omwikkeld. 
Waarschijnlijk was hij in een eerder leven 
balsemer van farao’s of zo geweest, het was in 
ieder geval heel secuur gedaan. Ja, uitgepakt 
zag ik wat ik weer voor ellende over mij had 
afgeroepen, de voet was weg, jammer, maar 
de ravage hierdoor aangericht mocht er zijn, 
eerste reactie, shit weer 10 euro naar de 
kl…n!!! En ik moet al zo op de kleintjes letten!  
 
Maar, enkele dagen later had zich het plan 
gevormd om eens een vooronderzoek te 
starten naar het weer bruikbaar maken van 
Dammie. Het ding volledig gesloopt, goed 
gereinigd, de analyse leverde ook een 

gesneuveld blokkeersysteem van de 
drukknopspoel op, dus eerst alles op een rijtje 
zetten: 
 
1. carter repareren 
2. spoel 
3. lakken  
4. monteren en smeren 
 
Ja, het carter van mijn Dammetje was dermate 
fragiel dat aan lassen niet hoefde te worden 
gedacht, waarschijnlijk was het iets als 
verbrande apfelstrudel geworden, deze optie 
viel dus gelijk af. De voet van een andere 
molen afzagen en hierop een plaatje solderen 
leek een leuk plan, echter tegen de tijd dat 
beide componenten op de juiste temperatuur 
waren zakte een van beiden in elkaar, na 2 
keer heb ik dit dus laten varen. Goede raad is 
vaak niet zo heel duur, en ik kom uit een 
geslacht van geniën. 
 
Ik heb wel eens gedacht dat Leonardo da Vinci 
een voorvader moet zijn geweest, maar ja 
gezien zijn geaardheid valt die af, dus moet de 
genialiteit iets dichterbij in de familie zitten. Ik 
besloot een aantal molens uit de rommelbak 
neer te legen en eens goed te gaan kijken 
welke mogelijk donor kon worden door zijn 
voet te laten amputeren. 
Na enkele minuten kijken met mijn 
kennersoog, ja, een kenner ben ik ook, alleen 
weet ik niet van wat, kwam ik tot de conclusie 
dat een Mitchell, model weet ik veel, 324 of zo, 
de beste optie was, dus in het kader van de 
Europese gedachte een prima oplossing. 
Meerdere malen leerde het verleden anders, 
echter wij leven, nu althans nog, in het heden, 
dus, de zaag in de Mitchell gezet en daarna 
passen om te zien wat er bij Dammie nog 
geamputeerd moest worden. 
 
Daarna een beetje vijlen passen en meten, 
rotzooien, en zowaar daarna het leek er weer 
op. Gelukkig had ik enige dagen tevoren mijn 
meest geliefde merk 2 componentenlijm 
gevonden, jammer, maar ik moest ze ook nog 
betalen. Na alles goed ontvet te hebben heb ik 
beide delen GELIJMD!!! Nadat de lijm goed 
uitgehard was heb ik eens flink kracht gezet op 
de lijmverbinding, alles leek goed gelukt, dus 
verder met  “operation rescue”, het goed 
passend krijgen van het zijdeksel gaf meer 
problemen dan het lijmen van de voet. Maar 
ook dit lukte na wat minder vriendelijke 
woorden, er was zeker geen woord Frans bij, 
geen Duits ook trouwens. 
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Langzaam maar zeker werd alles weer 
opgebouwd met de lijm van “Meneer de Uil”, 
daarna volgden vijlen en  het schuurpapier in 
diverse korrelgroottes. Uiteindelijk leek het 
zowaar weer op een werpmolencarter, maar ja, 
de lak die er op die Dammetjes zit heb ik nog 
steeds niet ontdekt, dus heb ik er maar 
Hammerite op gekwast. 
 

 
Ome Carl maakte hem weer gebruiksklaar! 

 
Per slot van rekening wil ik hem echt gaan 
gebruiken en ik sla Dammetje hoger aan dan 
een ABU 33! Beste medeverzamelaars, de slip 
is heel wat beter dan die van de ABU en het 
loopwerk kan heel goed model hebben 
gestaan voor de ABU. 
Het blokkering mechanisme van de spoel is 
een verhaal apart, dit is echt priegelwerk, het is 
niet alleen de as herstellen, ook het 

afneemmechanisme in de spoel moet uit 
elkaar. Na het smeren, oliën,  poetsen en wat 
dies meer zij ben ik toch best tevreden met het 
resultaat en zal het de komende beurs in Oud 
Empel meenemen om het aan de vorige 
eigenaar te laten zien, dan kan deze eens 
genieten van wat een Hollandse prutser voor 
elkaar krijgt. De foto’s zijn achteraf gemaakt 
door een collega, degene aan het begin van 
het artikel laat zo ongeveer de toestand zien 
waarin ik hem heb gekocht, de onderste na 
reparatie. 
 
Mijn bijdrage aan ons blaadje heb ik  weer 
geleverd, nu wachten we op de anderen.  Maar 
ja, sinds enkele jaren geniet ik van de VUT en 
dacht ik om te komen in de vrije tijd. 
Persoonlijk dacht ik aan gitaren en luiten, maar 
baarstonnetjes, wormenbakken met echte 
visjes er op wil ik niet bij voorbaat uitsluiten, 
grinnik, maar ja niets van dat alles. Compleet 
met houtworm, by the way, ik zoek nog een 
jachtgeweer, dat is handig voor de houtworm. 
 
Betsy, my love (AJS model 30 bouwjaar 1956), 
is gereviseerd, en wordt op betrouwbaarheid 
getest. Uiteraard alleen als het niet regent en 
de temperatuur niet onder de 18 graden is, 
mijn buurvrouw wilde de badkamer 
gerenoveerd hebben, dat is gelukt. Een 
probleempje hierbij is dat ik het gevoel heb nu 
zelf gerenoveerd te moeten worden. Zou 
ouderdom echt met problemen komen? 
 
Maar nu genoeg ge-o-ha, allemaal de groeten 
van 
 

Carl Kuipers,  
Voor al uw reparaties, goed en beslist niet 

duur!

 
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ 
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Na 488 nummers kwam het einde 
 
Op maandagmiddag 14 november was ik bezig 
met een klus die ik niet graag doe, mijn auto 
wassen, toen ik een telefoontje kreeg dat ik 
liever niet gehoord had. Het was Dirk 
Bosselaers, de uitgever van Voor en door DE 
VISSER, die me met enige aarzeling in zijn 
stem meedeelde dat het komende 
decembernummer het laatste nummer van dit 
hengelsportblad, dat aan zijn 41ste jaargang 
bezig was, zou zijn. Tja, dan sta je als 
hoofdredacteur Nederland even in de natte 
spons te knijpen die je in je andere hand hebt 
en is de eindconclusie, dat het echt zo is. 
Op dat moment begreep ik ook dat dit het 
einde was van een soort instituut, een begrip in 
de Nederlandstalige hengelsport. Dat doet je 
dan toch wel wat want ik was al heel vroeg 
abonnee en het was het eerste blad waarin ik 
een artikel over snoekvissen schreef. 
Ik dacht dat een soort necrologie over het blad 
waaraan ik en heel veel vissers in Nederland 
en België plezier hebben beleefd, nog niet zo’n 
gek idee was. Het geeft me tevens de kans om 
op een leuke manier afscheid te nemen van 
iets dat toch een belangrijk deel van mijn 
sportvisserloopbaan was en waaraan ik zeer 
gehecht was. Ik heb me voorgenomen om in 
een soort vogelvlucht door de geschiedenis 
van DE VISSER, zoals het meestal genoemd 
werd, te gaan en me te beperken tot de meest 
interessante zaken. Ik verkeer daarbij in de 
gelukkige omstandigheid dat ik met vragen 
over het een en ander nog altijd aan kan 
kloppen bij de persoon die met DE VISSER 
begonnen is en die bijna 40 jaar de 
verantwoordelijke uitgever geweest is: mijn 
goede vriend Alfred De Scheemaecker.  
Na het bladeren in de eerste jaargangen ben ik 
al tot de conclusie gekomen dat het 
gewoonweg onmogelijk is om alle leuke dingen 
die ik nu tegenkom in een artikel te verwerken. 
Het zal dus een soort vervolgverhaal worden 
en onze voorzitter mag zelf de lengte van de 
het artikel per nummer bepalen. Een voordeel 
is dat hij dan weer voor meerdere nummers 
kopij heeft. 
 
Alle begin is moeilijk 
 
Begin mei 1965 kwam het eerste nummer van 
DE VISSER ( = DV) uit. Op pagina 3 vertelt 
een van de meeste bekende en belangrijke 
hengelsportauteurs uit het Nederlandstalige 
gebied, good old Jan Schreiner, wat men van 
plan is. De uitgever en de redactie waren het 
eens dat DV anders dan de andere 
hengelsportbladen moest worden en dat er 
geen advertenties in zouden komen. De prijs 

voor een abonnement werd vastgesteld op 6 
gulden voor Nederland en 85 frank voor 
België. 
Op mijn vraag aan Alfred De Scheemaecker 
wat de hoofdreden van het uitgeven van een 
hengelsportblad was, kwam als antwoord dat 
zijn drukkerij op dat moment overcapaciteit had 
en ze voorzagen dat een blad over vissen wel 
toekomst had. Voeg daar aan toe dat ze een 
adressenbestand van 55.000 vissers hadden 
gekocht en zo met een goede campagne om 
abonnees te werven konden starten. 
 

 
De ledenwerfcampagne gaat van start 

Abonnees die een publiceerbaar verhaal of 
een mooie visfoto naar de redactie stuurden, 
konden daarvoor een bedrag van 
respectievelijk 20 en 5 gulden tegemoet zien. 
Dit eerste nummer was 36 pagina’s dik en bij 
de meeste artikelen was geen naam van de 
auteur vermeld. 
 
De meeste zwart-wit foto’s waren zondermeer 
afkomstig uit het archief van Jan Schreiner en 
op de foto op bladzijde 15 herken ik mijn 
goede vriend Hans Durivou Jr. van wie ik eind 
zestiger jaren vliegvissen geleerd heb. In het 
vierde nummer komen we een schrijver tegen 
die nog steeds zeer actief is in VHV kringen en 
wel de inmiddels heel wat grijzer geworden 
Iwan Garay. Zijn artikel in dit nummer gaat 
over het nachtvissen op paling en tong en het 
spreekt me 40 jaar later nog steeds aan, ik kon 
het niet laten om het snel even te lezen. 
Een blik in de colofon vertelt dat de redactie en 
administratie in handen is van Wim van Rijssel 
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uit Eindhoven en de verantwoordelijke uitgever 
is Walco, Postbus 1, Hove, België. 
Het is pas in het juli nummer van 1966 dat we 
voor het eerst de naam De Scheemaecker, 
met het mij zo vertrouwde adres van 
Boechoutsesteenweg 178, Hove tegenkomen. 
Maar dat Alfred vanaf het begin bij “zijn blad” 
betrokken is, weet ik zeker. Ook weet ik dat 
collega uitgevers in het begin dit boekske geen 
enkele overlevingskans gaven. Maar dat ze 
door die opmerkingen Alfred verschrikkelijk 
stimuleerden om kost wat kost door te gaan en 
te overleven, zullen ze wel nooit geweten 
hebben. 
 

 
Bloemlezing uit de eerste jaren… 

Dat bladeren in die eerste jaargangen is zeer 
verslavend en na het tikken van dit eerste A-
viertje, begin ik me al langzamerhand af te 
vragen hoe lang dit artikel wel niet zal worden. 
Ach, we zien wel waar het schip strandt en 
gelukkig ben ik niet de hoofdredacteur die 
daarover moet beslissen. Wat me in die eerste 
jaargangen vooral deugd doet, zijn de artikelen 
van Jan Schreiner over het snoekvissen 
waarin hij duidelijk aangeeft dat het terugzetten 
van snoek zeer belangrijk is voor de toekomst 
van de sportvisserij in het algemeen en het 
met succes kunnen vissen op snoek in het 
bijzonder. Natuurlijk kom je in dezelfde 
nummers nog regelmatig foto’s tegen van 
grote dode metersnoeken, vooral uit België, 
want ook toen al waren er grote verschillen op 
dit gebied tussen beide landen. 
In maart 1966 zien we ook de eerste bijdrage 
van de Belgische medewerker Jules Scholliers 
en ik weet nog goed dat ik altijd met interesse 
zijn artikelen gelezen heb. Nu realiseer ik me 
ook dat dit blad met zetel in België in die 
periode veel meer een blad met Nederlandse- 
dan Belgische inbreng was. 
In het juni 1966 nummer lezen we dat er een 
belangrijke beslissing genomen is door de 
beheerraad van het blad en wel het toelaten 
van advertenties maar voorlopig niet meer dan 
4 pagina’s. Deze 4 bladzijden worden extra 

toegevoegd, dus de 36 pagina’s met 
redactionele artikelen blijven bestaan, 
voorwaar een goed compromis.  
Diverse malen lees je dat de redactie en 
uitgever excuses aanbieden voor het te laat 
verschijnen van het blad. Die berichten 
toverden een glimlach op mijn gezicht want ik 
weet dat ik niet alleen als abonnee vaak dagen 
en soms zelfs weken gewacht heb, ook in mijn 
beginperiode als medewerker kwam het 
boekske vaak te laat uit. Chronisch te laat zijn 
is bij DV een bekend verschijnsel geweest, ik 
heb me er vaak kwaad om gemaakt, kan 
gebeuren… 
De grootste openbaring van het doorspitten 
van deze eerste jaargangen was de rubriek 
“Tussen neus en lippen”, geschreven door een 
medewerker met het pseudoniem Habeas 
Corpus. Iedere maand opnieuw wist deze 
persoon het reilen en zeilen van de OVB, van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij 
evenals dat van betrokken ambtenaren heel 
kritisch onder de loep te nemen. Ik was het ook 
nog heel vaak met de conclusies van deze 
medewerker eens en vermoedde dat het 
geschrevene uit de pen van Jan Schreiner 
kwam. Temeer omdat ik zijn manier van 
schrijven er in herken. Maar ja, in een van de 
nummers ontkent Schreiner dit ten stelligste. 
Echter, een telefoontje 40 jaar na datum naar 
Alfred De Scheemaecker bevestigt mijn 
vermoeden. Ik mag dat wel, niet zo maar 
klakkeloos aannemen wat de overheid, dus het 
Ministerie, en semi-overheid, zoals destijds de 
OVB, ons willen doen geloven. Als voorzitter 
van de SNB was ik het ook jarenlang niet eens 
met het standpunt van de OVB dat in het 
belang van de visstand grote snoek beter 
verwijderd kon worden. Gelukkig heeft de OVB 
later toegegeven dat er meerdere wegen zijn 
die naar Rome leiden. 
 
De eerste adverteerders 
 
Dat in april 1967 de abonnementsprijs met 70 
cent of 10 frank omhoog gaat, geeft al aan dat 
voor de continuïteit van een blad geld nog altijd 
zeer belangrijk is. Vandaar dat inkomsten via 
geplaatste advertenties min of meer een 
noodzaak worden. Met ingang van de 3e 
jaargang zien we dan de eerste betaalde 
advertenties in DV komen. Het zijn: Rubero, de 
importeur van de destijds zeer bekende Ru 
molens, Hengelsportzaken zoals In De Snoek 
in Antwerpen, Ronald Fenger uit Rotterdam, 
de zaak van Jan Schreiner en Willem Persoon 
in Amsterdam, Het Brabants Hengelsporthuis 
in Tilburg en Mol & Wilco in Amsterdam. Als 
groothandels dan nog De Pelikaan uit 
Amsterdam en…. natuurlijk ARCA en deze 
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laatste is tot het laatste nummer nooit meer 
weggeweest uit dit blad. Een soort verkapte 
advertentie zouden we de Albatros – Mitchell 
Gouden Vangsten Kompetitie kunnen noemen. 
Ik kon het natuurlijk niet laten om even snel te 
kijken welke de grootste snoeken waren doch 
ik heb geen kandidaten voor de BIG Pike List 
van Fred Buller en ondergetekende kunnen 
vinden. 
In die derde jaargang wordt Frans Domhof uit 
Groningen een vaste medewerker en komt 
Captain Brandt met artikelen over de 
zeevisserij ook iedere maand aan bod. 
Misschien staan de lezers er niet bij stil, maar 
in vergelijking met andere bladen heeft DE 
VISSER tot het einde aan toe een vaste, niet 
te grote, kern van medewerkers gehad. Dat 
geeft dan weer een duidelijk herkenbare 
uitstraling en de medewerkers waren vooral 
praktijkmensen die liever visten dan achter de 
schrijfmachine zaten. 
Vanaf de 4e jaargang zien we weer een 
interessante vernieuwing: de achterpagina 
wordt nu ook een advertentie, Albatros maakt 
hier nu promotie voor de succesvolle Mitchell 
molens. 
Dat “grote vis competities” een aantrekkelijke 
manier zijn om hengelsportmateriaal te 
promoten, kunnen we vernemen uit de 
aankondiging van een dergelijke wedstrijd door 
ARCA in samenwerking met de Gazet van 
Antwerpen in het juli 1968 nummer. 
De rubriek Reacties van Lezers begint in deze 
periode steeds interessanter te worden, vooral 
als hengelsportjournalisten over diverse 
onderwerpen met elkaar in discussie gaan. Ik 
vind dat wel leuk omdat ik vroeger nogal hoog 
opkeek tegen schrijvers als Stef de Bruin, Cor 
van Heugten, Cor van Beurden, Jan Schreiner, 
Frans Domhof en John Preger. Toch zie je dat 
ze vaak allemaal voor eigen parochie preken. 
Op de een of andere manier zijn het niet alleen 
schrijvende medewerkers maar ook kleine 
zelfstandigen met een hengelsportzaak of 
andere directe belangen in de hengelsport. 
Vandaar dat ik nog steeds twijfel heb over de 
objectiviteit bij het aanprijzen van bepaalde 
producten in DE VISSER. 
In het februari 1969 nummer zie ik het tweede 
artikel, meer een ingezonden brief, van een 
nog vrij jonge karpervisser verschijnen. De 
naam van de schrijver is C. Groothuis en wat 
jaren later zou deze goede karpervisser vooral 
bekend worden onder de naam Rini Groothuis 
en min of meer de godfather van de 
Nederlandstalige kaperscène worden. Ja, we 
kunnen zonder overdrijving constateren dat 
heel wat bekende schrijvende vissers en 
vissende schrijvers hun eerste pennenvruchten 
aan Voor en door DE VISSER geleverd 

hebben. Een goede zaak want het is vanaf het 
allereerste begin een blad voor praktijkmensen 
geweest. 
Bij het ingaan van de vijfde jaargang wordt de 
prijs van een jaarabonnement verhoogd tot Fl. 
7,50 respectievelijk 110 BEF. Maar eigenlijk is 
het geen verhoging want het aantal bladzijden 
per nummer gaat van 36 naar 48 en per 
pagina betaalt men dus minder, leuke 
redenering! 
Datzelfde mei 1969 nummer is ook het laatste 
nummer waarin Jan Schreiner een artikel 
heeft. Het wordt hem allemaal teveel en hij 
verlangt naar een vrije avond per week. Zou 
het de lezers toen opgevallen zijn dat 
ongeveer gelijktijdig de kritische rubriek 
“Tussen neus en lippen”niet meer verscheen? 
Wel toevallig zou je haast denken.. 
In het volgende nummer zien we dan de naam 
van Jan Stöpetie als medewerker op 
zoetwatergebied verschijnen en van de 
schrijvers van het allereerste nummer is dan 
alleen Cor van Peppen nog over. Maar ja, zo 
gaat dat nu eenmaal in de hengelsportwereld, 
de een gaat, de ander komt en dat geeft dan 
de broodnodige variatie. 
Met de vaststelling dat de rubriek ‘Lezers 
Vragen’ zich ook toen al mocht verheugen in 
een grote belangstelling, sluit ik de 60er jaren 
af en ben ik nieuwsgierig om te zien wat de 
70er jaren te bieden hebben. 
 

 
Het blad groeit zienderogen! 
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Voor en door DE VISSER wordt steeds 
dikker. 
Toen ik aan dit artikel begon, zat ik nog met de 
vraag in welke periode ik abonnee van dit blad 
geworden ben. Bij het doorbladeren van de 
derde jaargang kwam ik enkele voorpagina’s 
tegen die me bekend voorkwamen en zojuist 
kwam ik tot de conclusie dat in 1967 abonnee 
geworden ben. Ik weet dat ik destijds met de 
hele Eggers familie in de Rechtestraat 75 in De 
Rijp woonde en daar iedere maand naar dit 
kleine boekske uitkeek. Wat later ben ik 
getrouwd en verhuisd en het feit dat mijn vader 
het abonnement op DE VISSER toen 
overgenomen heeft op hetzelfde adres, komt 
nu ook weer in mijn grijze hersenmassa naar 
boven. 
Maar goed, dit terzijde. Als je al die 
ingebonden jaargangen van dit blad naast 
elkaar ziet staan, is het eerste dat je meteen 
opvalt dat na verloop van een paar jaar een 
ingebonden jaargang dikker wordt. Ik heb 
zojuist de breedte van de band van jaargang 
1967 even gemeten en die is 21 mm. 
Vervolgens heb ik die van 1997 even 
opgemeten en dan kom ik op precies 60 mm, 
bijna 3 maal zo dik. Gelukkig komt dat niet 
alleen door de toename van de advertenties. 
 

 
Ook dit magazine behoort nu tot de 
geschiedenis… 

Jaargang 1970 begint met een leuke 
verrassing: Jan Schreiner is weer terug en 
heeft in de meeste nummers weer een artikel 
en de naam van Jan Stöpetie is weer voor een 
periode verdwenen maar komt later toch weer 
terug. Ik denk dat ik nog eens een telefoontje 
met ADS, staat dus voor Alfred De 
Scheemaecker, moet plegen om uit te vissen 
hoe dat in elkaar zat. Nu ik toch deze naam 
noem, interessant is het om te zien dat vanaf 
het april 1970 nummer de verantwoordelijke 
uitgever A. De Scheemaecker uit Wilrijk is. Ik 
weet dat Alfred in die tijd zijn 
medecompagnons uitgekocht heeft en vanaf 
dat moment de grote baas van dit blad is. We 
zien ook steeds meer artikelen van A.A.C. 

Vinken verschijnen en ook deze medewerker 
heeft een hengelsportzaak: Het Brabants 
Hengelsporthuis. De 6e jaargang die in mei 
1970 begint, heeft een cover geheel in kleur. 
We mogen dit gerust een goede verbetering 
noemen en voor de rest blijft alles min of meer 
bij het oude. 
In 1970 werd de Belgische ploeg CIPS 
wereldkampioen voor Nederland en Frankrijk 
en ik denk dat de individuele klassering van de 
Belgische vissers nog nooit zo goed was. Een 
toen nog vrij jonge Marcel Van den Eynde 
werd onbedreigd wereldkampioen en op de 
plaatsen 2, 3 en 4 vonden we P. Michiels, P. 
Paquet en P. Baudot. Eigenlijk ongekend deze 
prestatie. 
In het oktober 1970 nummer vinden we het 
eerste artikel van een interessante rubriek voor 
specialisten. Rini Groothuis start namelijk de 
serie “Uit de Karperton”, hoewel er in die 
eerste uitgave nog ‘Karpenton’ en C. 
Groothuis-Tilburg stond. In het colofon vinden 
we dan zo nu en dan nog de naam Rinus 
Groothuis, maar het gaat steeds om dezelfde 
goeroe van het moderne karpervissers die in 
De Visser zijn goede praktische ideeën aan 
deze groep kenbaar maakte. 
Halverwege 1971 kom ik een ingezonden brief 
van een zekere Emiel Ooms tegen en ik vraag 
me nu af of dit het begin geweest is van de 
vele artikelen die Emiel later voor DE VISSER 
heeft geschreven, ik zal er eens op letten.  
Als ik een resumé van die eerste 6 jaargangen 
moet maken, valt me op dat het zeevissen 
voldoende aandacht kreeg, het vissen met 
vaste stok en het snoeken ook en karpervissen 
is door de komst van Rini Groothuis ook 
voorzien. Blijft over dat er maar weinig over het 
echte snoekbaarsvissen gepubliceerd is en dat 
er enkele ingezonden brieven zijn die daar dan 
ook terecht over klagen.  
Ik heb zojuist eens een paar artikelen van Rini 
Groothuis gelezen en het eerste dat opvalt, is 
de lengte, soms 12 pagina’s, doch dat is 
minder belangrijk dan alle praktijkinformatie die 
Rini op zeer begrijpelijke wijze aan de lezers 
meedeelt. Zeer goede artikelen die later in een 
meer gestroomlijnde vorm in zijn boeken 
terugkomen. Ik denk dat de redactie van het 
blad toen zeer in zijn sas was met deze 
kundige medewerker, niets dan lof. 
 
Tot 1976 en niet verder! 
 
Ik zie dat inmiddels aan mijn 5de A-viertje 
begonnen ben en dat betekent dat als ik op 
deze manier voort ga, ik wel zo’n 30 van die 
velletjes vol kan schrijven voordat ik bij de 
41ste jaargang ben. Dat is niet de bedoeling 
en daarom zal ik deze eerste bijdrage 
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besluiten met het vermelden van enkele 
interessante zaken die ik gevonden heb in de 
jaargangen tot 1976. Daarmee heb ik dan 
ongeveer een kwart van de ruim 40 
jaargangen van dit blad behandeld komen we 
aan bij het eerste artikel dat Oscar van Nooten 
voor DE VISSER schreef. Dat eerste artikel 
met de titel “Wedstrijdhengelen” verscheen in 
het oktober 1975 nummer. Waarschijnlijk was 
dit een reactie op de oproep van 
hoofdredacteur Wim van Rijssel om 
medewerkers voor het onderwerp 
wedstrijdvissen in het augustusnummer. Dat 
Oscar het in totaal 30 jaar en 2 maanden als 
medewerker aan dit blad vol zou houden, wist 
hij op dat moment zeker en vast niet. Hiermee 
corrigeer ik dan tevens de tekst van Pierre 
Bronsgeest in het januari 2006 nummer van 
Beet waar hij meldt dat Oscar ruim 37 jaar 
werkzaam was voor DE VISSER. De al eerder 
genoemde medewerkers gaan rustig door en ik 
zit me net af te vragen hoeveel artikelen Iwan 
Garay wel niet voor dit blad geschreven heeft? 
Wie weet kom ik later in deze feuilleton wel 
met een top 5 van de medewerkers met de 
meeste artikelen. 
 

 
Aan de weg timmeren om tot een beter 
roofvisbestand te komen… ‘Zet ze terug!’ 

Naast de kwantiteit hebben we natuurlijk ook 
nog de kwaliteit. Ik vind dat Voor en door DE 
VISSER in die periode met vooral modern 

vissende medewerkers, echt Iwan Garay, 
Frans Domhof, Jules Scholliers en vooral Rini 
Groothuis komen steeds met nieuwe zaken, 
echt het beste Nederlandstalige visblad was. 
Tijdens het bladeren in die jaargangen moet ik 
me regelmatig bedwingen om een verhaal niet 
in een ruk uit te lezen. Als er ooit een slogan 
van toepassing was, dan was het wel die van 
“XX Jaar best gelezen.” 
Voor verzamelaars van hengelsportmateriaal 
zijn deze oude jaargangen ook een zeer goede 
bron van informatie. In de advertenties kun je 
zien welke molens, hengels, kunstaas enz. op 
welk tijdstip geïntroduceerd worden. Je ziet 
boekbesprekingen van zojuist uitgekomen 
boeken uit zowel België als Nederland en het 
geeft je een indruk van de meest bekende en 
zeer actieve hengelsportspeciaalzaken. 
Natuurlijk zie je ook namen en adressen van 
hengelsportzaken en groothandels die nu 
compleet verdwenen zijn. Over de oorzaken 
zullen we het maar niet hebben, al weet ik die 
in veel gevallen wel omdat ik daarin altijd 
geïnteresseerd geweest ben en het me van 
pas kwam in mijn werk als adviseur van de 
diverse hengelsportfirma’s. Je zou kunnen 
stellen dat het snuffelen in die oude nummers 
een soort reis met een tijdmachine door 
hengelsportland is en daar wil ik het bij deze 
aflevering bij laten. 
 

Jan Eggers 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

Mutaties ledenlijst: 
 
 
Nieuw lid: 
 
Hans van der Kleij 
Aernout Drostkade  7 
2802 TL  GOUDA 
Tel.: 0182-527088 
E-mail: hansvanderkleij@cs.com 
Boeken / Nederlandse catalogi / Splitcane / 
Zalmreels 
 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Michiel van Beveren 
Ludger Depenbrock 
J.L. de Graaf 
Hans van Putten 
Gaby van Schagen 
Bert Zoetemeyer 
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WAT IS ANTIEK OF OUD IN HET WERELDJE VAN 
HENGELSPORTVERZAMELAARS? 

 
Hoe vaak zal een verzamelaar voor de vraag 
komen te staan of een bepaald voorwerp uit de 
hengelsportwereld al of niet de moeite van het 
verzamelen waard is? Hulp om die prangende 
vraag te beantwoorden kan hij nauwelijks 
verwachten en dus zal hij zelf een besluit 
moeten nemen om afgaande op zijn gevoel de 
knoop door te hakken. Stel dat u al sinds een 
groot aantal jaren sportvisser bent dan mag en 
moet u de spullen waarmee u bent begonnen 
te vissen met een gerust geweten in uw 
verzameling opnemen. Dat alleen al op grond 
van de sentimentele waarde die u aan die 
spullen toekent, zelfs al zijn die zaken wat 
leeftijd betreft niet stokoud. 
 

 
De Ru-Mer 46 

 
Hoe begint het? 
 
De allereerste werpmolen die ik ooit ten 
geschenke kreeg was een RU MER die ruim 
vijftig (!) jaar trouwe dienst heeft gedaan en 
die, allesbehalve versleten, nu een plaatsje 
heeft gekregen  tussen de ruim tachtig andere 
RU molens die ik in de loop van de jaren 
bijeengescharreld heb. Mijn belangstelling voor 
dit interessante merk is dus  ontstaan door die 
eerste RU MER waar ik ooit mee viste en die ik 
vaak van de plank pak en liefdevol laat 
draaien... Zoveel herinneringen aan 
vreugdevolle uren aan de waterkant worden 
dan opgeroepen! Vooral als je als verzamelaar 
niet meer zo piepjong bent dan weet je dat in 
de naoorlogse jaren de aanschaf (of de 
schenking) van een hengel of werpmolen een 
zeer emotionele en kostbare gebeurtenis was. 
Hengels uit die periode zijn meestal in de loop 
van de jaren al gesneuveld maar met een 
beetje geluk zijn werpmolens en reels (al dan 
niet defect) bewaard gebleven .Wees zuinig op 

die oude spullen want van die dingen worden 
met de dag zeldzamer omdar er  elke dag 
definitief oude hengelsportartikelen verdwijnen. 
 
Laat u dus rustig leiden door het sentiment als 
het op verzamelen aankomt. Het plezier dat u 
van uw -al dan niet oude- spullen heeft staat 
voorop. 
 
Wat is oud of antiek 
 
Blijft nog de vraag wat nu eigenlijk antiek of 
oud is wat betreft hengelsportmateriaal? Mag 
ik zo vrij zijn om in deze materie een voorstel 
te doen? Hoewel er veel verzamelgebieden 
zijn voor verzamelaars (we denken even aan 
postzegels met afbeeldingen van vissen en/of 
vissers, speldjes, badges, vistonnetjes, 
aasbakjes, kunstaas, enz.) beperken we ons 
voor het gemak maar even tot de drie meest 
favoriete gebieden: hengels, boeken en vooral 
werpmolens en reels. We denken dat 10% van 
de verzamelaars hengels verzamelt, 20% 
boeken verzamelt en 70% werpmolens en 
reels verzamelt. Waarbij we wel de 
aantekening  moeten maken  dat veel 
verzamelaars alle drie de  categorieën 
verzamelen. Maar het leeuwendeel van de 
aandacht gaat toch  uit naar de boeken en de 
werpmolens en dat is zeer begrijpelijk. Want 
zowel boeken als werpmolens zijn op 
uitzonderingen na zeer goed te traceren en 
geven nauwkeurige informatie over de 
productiedatum en de makers. 
 

 
De Fin-Nor N°3 

 
Juist omdat de ouderdom van deze twee 
verzamelgebieden zo goed is te achterhalen 
stellen we voor om alles wat voor 1940 is 
gemaakt als antiek te bestempelen en alles 
wat dateert na 1940 als oud. Blijft nog de vraag 
open tot welk jaar we iets oud mogen noemen 
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want het is natuurlijk onmogelijk om dat te 
bepalen. De tijd staat immers niet stil.... Een 
molentje dat vandaag nog als modern moet 
worden bestempeld en dus niet verzamelbaar 
is, is over tien jaar misschien al “oud” te 
noemen. 
 
In dit verband valt er nog een interessant 
verschijnsel op te merken. Sommige merken 
werpmolens en reels die een uitstekende 
reputatie genieten (de zogezegde Rolls-
Royces) worden door veel verzamelaars 
verzameld ongeacht hun leeftijd. Voorbeelden 
hiervan zijn ABU, MITCHELL, FIN-NOR en 
HARDY. 
 
Het Verre Oosten… 
 
Het is triest te moeten constateren dat de 
productie van bijna alle werpmolens en reels 
uit Amerika en Europa is verplaatst naar het 
verre oosten. De meeste Europese merken 
brengen dus onder eigen naam producten op 
de markt  die in het verre oosten gemaakt zijn. 

We constateren dat verzamelaars daar een 
grote hekel aan hebben en liever de oudere 
Europese molens en reels verzamelen. 
Gelukkig zijn er daar ontelbare van... 
 
Ook de Japanse topmerken als SHIMANO en 
DAIWA, die een groot marktaandeel in Europa 
hebben veroverd, kunnen zich niet in de gunst 
van de verzamelaars verheugen en worden 
zeer weinig aangeboden op beurzen en 
veilingen en dan nog tegen zeer lage prijzen. 
Raar maar waar. Wie dat kan verklaren mag 
het zeggen. Fout imago of misschien nog niet 
oud genoeg? 
 
En wat zouden de Japanse verzamelaars dan 
wel verzamelen?   
 

Iwan Garay 
 

Afbeeldingen: verzameling Herman 
Verswijveren 

 

 
╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨ 
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A LA CARTE 
 
Met smaak kijk ik geregeld in één van mijn 
albums. Het menu is sterk gevarieerd: humor, 
spot, landschap, schilderij, echte foto, enz.... 
Pas op, het genoegen en de voldoening zitten 
deze keer niet in een copieuze maaltijd, maar 
in een verzameling postkaarten. 
 
Jaren geleden vond ik op een rommelmarkt in 
een appelsienenkrat, tussen grote bobijnen 
nylondraad een koperen reeltje. Dat kleine 
ding riep heel wat jeugdherinneringen op. Toen 
vader ons leerde vissen in de streek van 
Diksmuide. Nu, jaren later, gaf het de start aan 
een verzameling. Aanvankelijk interesseerde 
het mij reels uit allerlei materialen te zoeken. 
Later gaf ik de voorkeur aan houten reels. 
 
Momenteel bekoren bakelieten reels mij het 
meest. Waar komen al die dingen vandaan? 
Wie maakte die? Welke merken? Ook 
prachtige zonder merk! Heel wat verzamelaars 
doen opzoekingen in boeken en catalogi. Ik 
stel vast dat het opsporen van oude 
hengelsportboeken een hobby op zich is. 
Informatie over je verzamelobjecten is altijd 
graag meegenomen. 
 

 
Schouder aan schouder vissen in 1907 

Mijn verzamelinstinct kreeg echter een andere 
ingeving op een ruilbeurs. Mijn oog viel op een 
postkaart met hengelaar. Het interesseerde mij 
direct. Zoekt de ene verzamelaar naar 
gegevens i.v.m. zijn oud hengelgerief, dan 
denk ik eerder aan de sfeerschepping van de 
oude postkaart. Meestal is er van het visgerei 
niet veel in detail te zien, tenzij de hengelaar er 
"en gros plan" op staat. Mij niet gelaten, die 
postkaarten kunnen niettemin heel wat 
vertellen. Wie ging in die tijd vissen? Waar 
werd er gevist? Hoe was de kwaliteit van de 
omgeving? De handgeschreven 
boodschappen op de achterzijde van de kaart 
laten soms ook weten hoe het vissen toen 
was! Eigenlijk is die zijtak tot hoofdmoot van 
mijn verzameling geworden. Al wat ik reeds 

samenraapte: bamboehengels, reels, molens, 
rieten zitmanden, katoenen leef- en 
schepnetten, aasketels, zie ik graag terug in 
hun omgeving, langs de waterkant en 
afgebeeld op een postkaart. 
 

 
Naar een schilderij… 

Naast de brocante- en rommelmarkten moet ik 
nu ook wel naar ruilbeurzen stappen. Daar 
wend ik me tot particulieren en handelaars in 
postkaarten. Eveneens bezoek ik regelmatig 
professionelen in hun winkel. Het is echter 
geen klein bier om in al die albums gericht 
naar postkaarten met de hengelsport als 
thema te zoeken. De meeste mensen steken 
hun kaarten alfabetisch per stad of gemeente. 
Zo kan je soms uren zoeken en weinig vinden. 
Heel wat mensen weten zelfs niet of ze 
zichtkaarten met hengelaars in hun aanbod 
hebben. Op de duur weet je echter wel bij 
welke gemeenten en steden je snuisteren 
moet. Nochtans loont het de moeite om alles 
door te nemen, want onverwachts bots je op 
b.v. een parkvijver met visser in een gemeente 
waarvan je het nooit vermoedde. Veel 
gemakkelijker gaat het wanneer een 
standhouder op een beurs ook kaarten per 
thema rangschikt. Dat vergt wat meer werk 
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voor hem maar brengt ook meer op. Voor mij is 
het ook gunstig. Ik ga vlugger vooruit op de 
beurs. Daarnaast laat ik het aan vrienden en 
kennissen weten, dat ik zoek naar alles over 
het vissen,  dus postkaarten incluis. 
 

 
Eerste dag omslag uit 1970 

Het thema visserij kan heel ruim opgevat 
worden. Ik hou het bij zoetwater. Mijn kaarten 
komen elk afzonderlijk in een plastiekhoesje, in 
zelfgetimmerde fichebakken (op maat 
gemaakte bakken voor steekkaarten). De 
zichtkaarten rangschik ik alfabetisch. 
Daarnaast maak ik een klassement volgens 
subthema: humor, spot, schilderijen, echte 
foto's, 1ste april, ... Ik vind namen terug van 
tekenaars (b.v. Chaperonà, uitgevers en 
initialen of symbolen. Die reeksen stop ik ook 
samen. Op de duur weet je echt niet meer wat 

je allemaal aan kaarten bezit maar met een 
goed klassement geraak je er toch nog uit. 
 
Om die verzameling echter aan anderen te 
tonen was die methode met fichebakken niet 
goed. Inkijk albums zijn handiger. Mijn 
fichebakken dienen nu om dubbele of 
ruilkaarten op te bergen. Het moeilijke aan 
albums is het tussenvoegen van pas gevonden 
postkaarten. Dan moet je kaarten uitnemen en 
opschuiven of plastiekhoezen bijsteken. Ik los 
dat op door hier en daar alvast vakjes open te 
laten. Dan hoef ik weinig kaarten van plaats te 
veranderen. Daarover zal ik niet klagen, 
ondertussen zie ik de kaarten nog eens. En dat 
is belangrijk, regelmatig je kaarten doornemen, 
opdat je niet voor een twijfelgeval staat of je al 
of niet die aangeboden kaart reeds in bezit 
hebt. 
 
Laatst vond ik een zichtkaart van 
Dikkebusvijver met één roeibootje op de 
voorgrond. Ik bedacht me goed. Had ik nu niet 
net hetzelfde zicht met DRIE roeibootjes? Ja, 
thuisgekomen constateerde ik, dat de kaart 
met één roeibootje ontbrak! Gelukkig had ik ze 
aangekocht. Plezier bij het opsporen, plezier 
bij het bekijken. 

Jean-Marie Cottyn 
Afbeeldingen :verzameling Luc de Medts

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Wat hebben Garcia, Mitchell, ABU en Zebco met elkaar 
te maken? 

 
Voor de oude rotten in het verzamelaar-
wereldje zal hetgeen volgt niet nieuw zijn, voor 
de beginnende verzamelaar kan het echter 
interessante informatie zijn. 
 
GARCIA was niet meer of niet minder dan een 
verdeler van hengelsportartikelen in de USA. 
(Charles) Garcia was reeds vanaf 1947 (!) 
verdeler van Mitchell molens in de USA. Niet 
vergeten dat direct na WO II veel Amerikanen 
allerhande zakenrelaties hebben opgebouwd 
in Europa, ook in het hengelsportwereldje dus. 
 
Vanaf 1954 (!) verkreeg Garcia het recht om 
de ABU Ambassadeur reels en de Abumatic 
werpmolens te verkopen in de USA.  In de 
jaren ’50 bestond er grote concurrentie tussen 
de Amerikaanse producenten van werpreels 
(en dat waren er best heel wat).  ABU leek 
voor Garcia de ideale partner om deze 
concurrentiestrijd aan te gaan. De Zweedse 
kwaliteit was hier waarschijnlijk niet vreemd 
aan. Andersom was Garcia voor ABU de 
ideale partner gezien de ervaring van Garcia 
op de Amerikaanse markt. 
 

 
U leest het goed: “Cardinal 7 Zebco” 

Maar daar bleef het niet bij: ABU was in 1968 
op zoek naar een Amerikaanse verdeler voor 
haar Cardinal molens (de ABU Cardinal 66 en 
77 waren de eerste Cardinals).  Maar omdat 
Garcia reeds jarenlang binding had met 
Mitchell voor het werpmolensegment van de 
markt lag dit moeilijk.  Garcia wou Mitchell 
natuurlijk niet voor het hoofd stoten door ook 
andere molens te gaan verkopen.  Het rare is 
dat ze enige jaren voorheen WEL de 
werpmolens van Platil (Spinette en Atlantis) 
hebben verdeeld naast Mitchell!  Platil was 
waarschijnlijk niet echt een concurrent voor 
Mitchell, ABU daarentegen wel… 

Een en ander leidde ertoe dat Zebco ging 
optreden als de verdeler van de Cardinals in 
de USA, weliswaar onder de naam “Zebco 
Cardinal’s”, maar dan natuurlijk wel “Made In 
Sweden”.  
 
In 1976 (2 jaar na het overlijden van Gote 
Borgstrom, de oprichter van ABU) is ABU 
overgegaan in handen van een Zweedse 
holding. Deze holding heeft op haar beurt in 
1980  de naam Garcia overgenomen. Garcia 
heeft dus feitelijk NIET ABU overgenomen 
zoals vaak wordt verondersteld… 
 

 
Enkel voor de Amerikaanse markt bestemd, 
deze zeldzame versie van de ABU Cardinal 
77 

In 1974 komt het tot een fusie tussen Garcia 
en Mitchell. Financiële problemen leidden er 
echter toe dat ze in 1978 terug uit elkaar gaan. 
 
In 1995 is ABU (inclusief Garcia) overgenomen 
door Outdoor Technologies Group (dewelke op 
haar beurt deel uitmaakte van Berkley). 
Berkley maakt nu deel uit van Pure Fishing, 
waaronder nu ook Mitchell zit... Of hoe alles 
weer samenkomt! 
 

Ceulemans Jean-Paul 
Roteinde 176 

BE-2230 Herselt 
België 

jeanpaulenria@skynet.be 
 

Afbeeldingen: verzameling Herman 
Verswijveren 

 

 
 
₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣ 
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HET VERZAMELEN VAN HENGELSPORTSPELDEN 
EN INSIGNES 

 
Na bijna twintig jaar verzamelen van 
hengelsportboeken en Nederlands hengel-
sportantiek, doet zich  het opmerkelijke 
verschijnsel voor dat ik mij steeds meer richt 
op verzamelwaardige voorwerpen van steeds 
kleiner formaat: speldjes en insignes van oude 
visclubs. 
 
Een kwestie van ruimtegebrek op mijn kamer? 
Ook! Maar dat is het niet alleen. De goede 
spelden en insignes zijn vaak fraai en zeer 
creatief ontworpen en hebben meestal een 
direct te herleiden historie. Ik heb in de loop 
der tijd een mooie collectie spelden en 
insignes opgebouwd. Het verbaast me telkens 
weer dat er zo weinig collega hengelsport-
verzamelaars zijn die zich op dit specifieke 
terrein richten. Herman Verswijveren is één 
van de weinigen met mij. In Engeland en 
Amerika is er een geheel andere situatie, met 
tientallen actieve speldenverzamelaars. 
 
Hier geef ik nu graag meer informatie over mijn 
speldenverzameling in de hoop meer 
enthousiastelingen te kweken!!! 
 
SPELDEN 
Ik richt mij met mijn verzameling volledig op 
het Nederlandse en Vlaamse taalgebied. Dat 
geldt dus ook voor mijn spelden. We kennen 
speldjes (= embleem met een naald) en 
knopen (= embleem met driehoekje om door 
knoopsgat te steken). Spelden en knopen 
hebben meestal een embleem tot 2,5 
centimeter groot, soms nog iets groter.  Het 
mooist vind ik de geëmailleerde exemplaren 
van voor 1970: ze zijn vaak kleurrijk en mooi 
vormgegeven. Metaal is een stuk minder 
(tenzij edel!), maar ook daar zitten mooie 
uitzonderingen tussen. In de loop der tijd heb 
ik ongeveer 250 verschillende Nederlandse 
spelden en knopen verzameld. Sommige zijn 
commercieel uitgegeven, bijvoorbeeld van 
winkeliers. Bekend zijn de spelden van Ames 
uit Capelle, Gerrit Sijm uit Alkmaar en 
Hengelsport Zuid uit Amsterdam. Maar 
verreweg de meeste zijn toch van visclubs. En 
dat zijn er dus vele!!! Ik denk dat er zeker 80 
verschillende clubspelden in Nederland 
moeten bestaan, dus er is nog veel werk te 
doen. Niet elke club had een speld, maar het 
lijkt er op dat de meeste er toch wel een 
hadden! Of meerdere, verschillende spelden 
door de tijd heen. En daar is dan vaak de stijl 
van de tijd goed in terug te vinden! Kijk maar 
eens naar de spelden van de HVA, de 

Hengelsportvereniging Amsterdam. Van deze 
club bezit ik drie verschillende spelden, De 
eerste in typisch dertiger jaren stijl in mooi 
email, de tweede in simpele vijftiger jaren 
design en de derde uit de jaren zestig, flink 
geprononceerd en groot. Van deze laatste heb 
ik ook een zeer zeldzaam exemplaar in goud, 
ooit dagelijks gespeld op het revers van de 
directeur van de (toen nog) AHV. 
 

 
Hengelsport Vereniging Zaanstreek 

Maar ook in Zaandam bestaan er 3 
verschillende, waaronder een variant op het 
befaamde oude AHB-dobbertje, de groene 
HVZ-dobber (tussen 1950 en 1965 in gebruik). 
Speldjes in de vorm van een dobbertje kennen 
we ook van de oude club S.D.L (Sport Doet 
Leven) uit de Zaanstreek, die een piepklein 
rood/wit/blauw dobbertje in omloop hadden 
(zeer zeldzaam!) en het zwart/witte dobbertje 
van de HSV Zeist, ook schaars. 
 
Bondsspelden: AHB, CNHV, NVVS  
Ik had het al over het speldje van de oude 
Algemeene Hengelaarsbond (AHB, 1906-
1974). Het gaat om een zeer karakteristiek 
geëmailleerde speld in rood/wit/blauw in de 
vorm van een dobbertje met de letters "AHB”. 
Ik denk dat het tussen 1945 en 1965 in omloop 
is geweest. Menig hengelaar heeft daar in het 
verleden mee gelopen! Bijzondere versies zijn 
het exemplaar met gouden kransje (ik bezit het 
exemplaar van wijlen voorzitter Leo Bode) en 
een ere-exemplaar met zilveren kransje. Voor 
het dobbertje bestonden er ook twee andere 
AHB-insignes, op groot formaat. De eerste is 
tussen 1908 en 1919 in gebruik geweest. Het 
gaat om een grote groen geëmailleerde speld 
met een zilveren visje in het centrum en de 
tekst “Algemeene Hengelaars Bond”. Op de 
speld staat een koperen kam waar je elk jaar 
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opnieuw een nieuw jaarplaatje op kon 
monteren. Mijn oudste is uit 1915. Na 1920 
kwam er een modificatie, waarbij de nog 
steeds groene speld een rode kam kreeg met 
de letters AHB. 
 

 
Hier kan je zelfs 8 van de NVVS-speldjes 
zien en hun voorloper… 

Van de andere Bond, het CNHV (opgericht in 
1923 en enkele jaren geleden gefuseerd met 
de NVVS), heb ik tot dusverre slechts één 
speld kunnen terugvinden: een baars met 
erboven de letters CNHV. Vanaf 1974 is er met 
de oprichting van de NVVS (de voortzetting 
van de AHB) wel wat veranderd! We kennen 
ten minste acht verschillende NVVS-spelden, 
waarvan er enkele toch nog vrij schaars zijn. 
 
Verenigingen 
Erg fraai vind ik zelf de geëmailleerde spelden 
in de vorm van een (wapen-)schildje. “VC” 
staat dan voor visclub of viscollege, “HV” voor 
Hengelaarsvereniging en “HSV” voor 
Hengelsportvereniging. Meestal staat op de 
speld een hengelaar of visje afgebeeld. Mijn 
mooiste spelden: van ene “VC De Brasem”, 
“Hengelsport” uit Leiden. Van "Leeuwarden” en 
“”Het Noorden”uit Groningen. Topstukjes in 
vormgeving en uitvoering. 
 

 
Elke visclub had zijn eigen speldje… 

Een speciaal aandachtsgebied in mijn totale 
hengelsportverzameling vormen de 
Amsterdamsche Vischcolleges, waarvan er 
een paar honderd hebben bestaan, maar 
waarvan er nu nog maar één over is! Ook die 
hadden vrijwel altijd een clubspeld of… 
insigne! Zo’n insigne is een klein lauwerkransje 
van 2,5 tot 5 centimeter doorsnee (meestal 
met een in het ontwerp verwerkt baarsje, 
tonnetje of hengelaar), hangend aan een lintje. 
Ik beschik nu over zo’n twintig verschillende 
insignes, in gewoon- en edelmetaal! Clubs als 
“De Broederschap”, "Vischlust”, “Het Westen” 
en “De Eendracht” hadden bijvoorbeeld zo’n 
insigne. 
 

 
Ook de baarscolleges hadden hun eigen 
speldjes 

Maar zo’n insigne was meestal van zilver en 
daarmee (toen nog) erg duur. Veel andere 
clubs moesten met een wat minder kostbaar 
speldje voor de dag komen.  Die spelden van 
de Amsterdamse Colleges zijn of heel simpel, 
of juist door-en-door gecreëerd. De spelden 
van “D.J.V.” (De Jonge Visscher), “De Zwarte 
Schapen” (met zwart schaap in het embleem), 
“’t Topeindje”, “Pleinzicht” en “VC DOV” (Door 
Onderling Vereend) zijn erg fraai en liggen mij 
nauw aan het hart.                     
                  
HANDWERK 
Het maken van insignes en spelden was 
handwerk. De mooiste insignes zijn van zilver 
en met de hand gedreven,  uitgezaagd en 
gegraveerd. Het maken van speldjes was ook 
handwerk. Het begon met het maken van een 
ontwerp, wat doorgaans door de 
medaillewinkel werd geïnitieerd op basis van 
een gesprekje met de opdrachtgever. Na 
goedkeuring door de club, werd een massief 
stalen matrijs gemaakt met uitsparing van het 
embleem. Daar werd het embleem uit 
vervaardigd. De matrijzen lagen opgeslagen bij 
de fabriek of bij de Medaillewinkel. Het metalen 
embleem werd vervolgens verder afgewerkt 
met knoop of speld, aan voorzijde geverfd of 
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geëmailleerd, wat de meest luxe maar ook 
meest gebruikelijke afwerking was. Dat email 
is in feite niets anders dan gekleurd 
glaspoeder, dat in een vijzel werd verpulverd 
en vervolgens werd verhit tot het smolt en in 
diverse kleurcombinaties op het embleem werd 
aangebracht. Precisiewerk waar we nu nog 
van kunnen genieten! 
 

 
Instructeurspeldje 

 
DE MINST ZELDZAME SPELD 
Je kent het wel, zo’n item waarvan er zoveel 
zijn gemaakt dat je het blijft en blijft en blijft 
vinden. Bij boekenverzamelaars is dat 
bijvoorbeeld het “Drum Visboek”, waarvan Jan 
Lokhoff me ooit vertelde dat er 150.000 zijn 
geproduceerd. Let wel, voor een gemiddeld 
hengelsportboek is 5.000 stuks een mooie 
oplage! 
Je kunt als je een beetje je best doet op een 
mooie zaterdag fluitend 50 exemplaren op de 
kop tikken van dit boek (en de zaterdag erna 
weer 50 enzovoort). Dit boek is antiquarisch 
onuitputtelijk. 
In de speldjeswereld bestaat ook zo’n geval. 
Het is de speld van de HSV R.E.T. (openbaar 
vervoer visclub) uit Rotterdam. Het is een 
metalen speldje waarvan er echt duizenden 
moeten zijn gemaakt, je blijft dat dingetje 
vinden. Misschien kreeg je ‘m wel cadeau bij 
een Drum visboek! 
 
DE ZELDZAAMSTE SPELD 
Is ook gelijk de oudste: een prachtig 
geëmailleerde (in groen, wit en rood) grote 

speld van de “HV de Hoop” uit Amsterdam uit 
1894. De club werd enkele jaren geleden 
opgeheven na een roemruchte historie van 
100 jaar baarsvissen. Van deze speld vinden 
we er waarschijnlijk geen tweede meer! Na 
100 jaar zit er zelfs nauwelijks een krasje op 
het email en ziet hij er nog schitterend uit. 
 
WAAR IK NOG WEL EENS VAN DROOM… 
Als jongen langs het water in de zeventiger 
jaren zag ik zo’n ouwe crack aan het werk bij 
het snoekvisjes vangen: een kerel van een jaar 
of zeventig. Hij had het allemaal meegemaakt. 
De viswedstrijden, de visreizen, de 
lidmaatschappen van vele verenigingen. Het 
bewijs daarvan stond op z’n hoofd: een tweed 
petje helemaal vol met visspeldjes. Ik keek 
ernaar en vergat het niet meer. Misschien was 
de mentale foto die ik toen van die man 
maakte wel de uiteindelijke kiem van mijn 
latere speldencollectie. De man zag ik nooit 
meer terug en z’n pet zal wel mee de kist in 
zijn gegaan of op zolder zijn weggevreten door 
motten. Ik had ‘m (z’n pet bedoel ik) graag een 
wat chiquere toekomst geboden in een 
collectie. Maar wie weet wat er nog 
tevoorschijn komt. Meer geluk had ik bij de 
grote Kees Ketting, die goed voor de 
verzamelaar in mij zorgde.  Ook bij Stef de 
Bruin mocht ik de spelden van z’n pet halen en 
bij zeevisvriend Constand van Schelven lag er 
ook wat gereed. Zo’n serie die jarenlang op 
een pet geprikt zat of in kistje in een la 
bivakkeerde, kan je collectie in een keer een 
behoorlijke ‘boost’ geven! 
 
Tot zover mijn bijdrage. Heeft u nog een speld 
of insigne liggen: ik koop of ruil graag, ook 
tegen zeldzaam materiaal of boeken! Ik roep 
bij deze geïnteresseerden in Vlaanderen en 
Nederland op contact met mij op te nemen, 
zodat we elkaar wellicht verder kunnen helpen. 
Stuur maar een berichtje naar 
blomm033@planet.nl 
 

Peter-Paul Blommers 
 

Alle afbeeldingen uit de verzameling van 
Herman Verswijveren 

 
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂ 
 

Alvast noteren: 
 

De Eurobeurs in Eindhoven gaat de volgende jaren door op 
28 oktober 2006 
27 oktober 2007 
25 oktober 2008 
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’t Benne krengen van dingen! 
 
Ik kan het niet anders omschrijven, dit is wat ik 
-soms luidop- denk als ik weer eens word 
geconfronteerd met een zeldzaamheid. 
Kennelijk hoort de zeldzaamheid samen te 
vallen met het meer of minder bruikbaar te zijn 
van het bewuste object, in mijn geval dus 
werpmolens. Neem van mij aan dat mijn 
kennis inmiddels gebaseerd is op het 
repareren van honderden werpmolens, ik 
meen wel enig recht tot spreken te hebben. 
 
De Massart, Nylisto en Ariston, allen zeer 
gezocht, zijn nooit het verkoopsucces 
geworden wat de inventieve bedenkers van 
deze gedrochten zich ervan hadden 
voorgesteld. Ons nationaal product, de 
Tamson was op de keper beschouwd vele 
malen beter! 
 
Waarom schrijf ik nu zoiets?  
 
Simpel, ik wordt nu weer geconfronteerd met 
de wondere wegen van meneer Ghislain-Marie 
Vaillant die omstreeks 1961 een gedrocht 
toevoegde aan de velen die hem reeds waren 
voorgegaan. De Jocker, Joker was een betere 
naam geweest. Meneer Bernard Caminade 
noemt hem al zo, maar er staat toch echt 
Jocker op het huis, en "Made in France". Naar 
mijn mening komen de betere molens uit 
Frankrijk, maar dit was een complete misslag, 
de Mitchell 300 is nog beter. Grapje! 
 

 
De Jocker 

Ooit heb ik een stukje geschreven over de 
Jocker, een vondst op een rommelmarkt, Fl 
2,50, incompleet maar alle ontbrekende delen 
kwamen uit een onderdelenkoffer van Iwan. 
Toen liep ik ook tegen een behoorlijk 
gehavend binnenwerk aan, nu weer na een 
gulle gift van een bevriende verzamelaar. Je 
moet maar kijken of je er iets mee kunt waren 
zijn woorden, eigenlijk moet ik dan al 
achterdochtig worden, want meestal ziet men 

er dan geen brood meer in. Nu, na enkele uren 
intensief speur- en herstelwerk ligt het spul op 
de tuinbank te luchten na een wasbenzinebad. 
Nog wat metaalbrokjes verwijderen, smeren en 
het spul gaat weer in elkaar. 
 

 
De Jocker van onder een andere hoek 
bekeken 

Wat een ongelofelijk k..te ding. Ik denk dat de 
hengelsportwinkelier slapeloze nachten had 
als hij die dingen verkocht. Gezien de 
constructie heeft de ontwerper wat naar 
Mitchell gekeken. De op de Mitchell 300 
gelijkende vorm kan helpen om verkoopsucces 
te hebben. Ook een verwisselbare voet leek 
hem heel handig. Ja, voor sufferds die elke 
week de molen uit hun handen laten vallen. 
Hun leverancier kan best een aantal 
reservevoeten op voorraad nemen. Raar maar 
waar: mij is het nooit gelukt een molen zo naar 
de Filistijnen te helpen. 
 
Wat is nu eigenlijk de oorzaak van al die 
missers?  
 
Ik denk dat de hang om iets nieuws te brengen 
er één van is, ontwerpers die zelf niet vissen 
een andere. Ook de drang naar een technisch 
hoogstandje, zoals de Jocker is er een van. 
Men doet hier iets wat nog niet door anderen is 
gedaan en maakt het altijd te moeilijk. De 
goede eigenschappen worden overschaduwd 
door de gebreken en ja, in deze wereld van 
hengelsporters is er meestal geen tweede 
kans. 
 
In de Jocker heeft men twee snelheden 
ingebouwd, jammer genoeg is de overbrenging 
van de twee snelheden naar de kop zo lullig 
gemaakt dat deze na korte tijd onder belasting 
zal bezwijken. Alle tandwielen blijven ten alle 
tijden in aangrijping. Het schuifblokje is van 
nylon en om onbegrijpelijke reden is het 
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groefje niet diep genoeg. Het vergt nogal wat 
handigheid om het spul goed werkend te 
krijgen, de sporen van diverse vorige missers 
zijn hier goed te zien. De spoelas is van zeer 
goede kwaliteit en ruim bemeten. Voor het 
afstellen van de kop moeten er, net als bij de 
Mitchells shim’s worden gebruikt, een 
heleboel, boven en onder. Ik voel me net een 
monteur van een Ducati Desmo. 
 
In de bewuste Jocker ontbrak een zeer 
essentieel onderdeel, het dubbele tandwiel 
voor de hoogste snelheid plus de as, de 
achilleshiel dus. Dit torentje heb ik gemaakt 
van Mitchell tandwielen en nu functioneren 

beide snelheden weer zoals bedoeld. Had de 
ontwerper de twee snelheden weggelaten en 
een betere schuifconstructie gemaakt was het 
best een acceptabel ding geweest, vooral voor 
mensen die nog al eens wat laten vallen. Blijft 
dat het een lastig ding was en is om in elkaar 
te zetten, ik houd het maar bij Luxor en de 
Mitchell 304 en 308.  
 
Ik ga morgen maar eens vissen, voor de eerste 
keer dit jaar, met een oude glashengel of 
splitcane en Luxor Succes en Rafale spinners. 
 

Carl Kuipers 
 

 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

BELGISCHE J.D.L. MOLENS 
 
Laatst deed ik nog een leuke ontdekking. 
Iedereen kent de molens van verschillende 
merken en origine die verkocht werden door de 
Belgische groothandel ARCA. De Mitchell's en 
Nettuno's met ARCA lettering zijn genoegzaam 
gekend (en gezocht) door verzamelaars. 
 

 
J.D.L. spinmolen van Agal 

 
ARCA is voor een groot stuk ontstaan uit 
J.D.L. ofte "Jean Delhez Louvain", eveneens 
een groothandel die voorheen  in Leuven 
gevestigd was. De oprichter van ARCA, Dhr. 
Thomas, was commercieel vertegenwoordiger 
bij J.D.L.. Toen de zaakvoerder Jean Delhez 

overleed heeft Dhr. Thomas het handelsfonds 
overgenomen en ARCA opgericht. 
 

 
De Belgische J.D.L. “Made in Italy” 

 
Van J.D.L. zijn veel zaken terug te vinden, 
rolletjes nylon, lijnplankjes, hengels, enz... 
Maar een werpmolen had ik er tot voor kort 
nog niet van gezien. U raadt dus al wat ik aan 
mijn verzameling kon toevoegen: een 
Italiaanse AGAL met J.D.L. lettering! 
 

Ceulemans Jean-Paul 
Roteinde 176 

BE-2230 Herselt 
België 

jeanpaulenria@skynet.be

 
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 

 
NIET VERGETEN: onze voorjaarsbeurs gaat door in de zaal “De Lachende Vis” in OUD-

EMPEL op zaterdag 22 april  2006 !!! 
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Diversiteiten 
 
Hoe meer je de beschikking hebt over vrije tijd, 
des te moeilijker lijkt het daar efficiënt mee om 
te gaan. Tenminste dat gevoel bekruipt me het 
laatste jaar regelmatig. Sinds ik van de OBU- 
regeling gebruik ben gaan maken, heb ik geen 
betaalde functie meer en zou het ultieme 
vakantiegevoel moeten overheersen. Inclusief 
(uitgestelde) zaken als: de zolder opruimen, 
leren koken, de buitenboel schilderen etc, 
etc… Ook het schrijven van een stukje voor 
ons blad valt daaronder. Mooi dat het me voor 
het afgelopen nummer dus niet gelukt is. 
Daarom nu een wat langere bijdrage. 
 
Om te beginnen een korte terugblik op een 
aantal evenementen waar voor een 
verzamelaar iets te beleven viel. 
 
Empel 
 
Allereerst onze onvolprezen bijeenkomst in 
Empel. Als gewoonlijk zeer de moeite waard, 
kleinschalig maar gezellig. Ook nu weer een 
aantal zaken verkocht (en prompt  meer 
gekocht).Tijdens de rondjes langs de andere 
tafels zie je van alles; je kunt o.a. je eigen 
prijsstellingen toetsen en dat is soms erg nuttig 
om te voorkomen dat je “winkeldochters” gaat 
kweken. 
 
Van je collega’s... 
 
Ten aanzien van de zeden en gebruiken moet 
ik nog een opmerking kwijt. Een van de andere 
tafelaars (collega-verzamelaars) vroeg me een 
paar molens apart te houden, hij had even 
behoefte aan ruggespraak. Hij zou vlot  
terugkomen om zijn besluit mee te delen. 
Tegen het einde van de beurs (terwijl ik dus 
heel wat potentiële klanten had gemist) kwam 
hij vertellen dat hij nog steeds interesse had, 
maar toch wel een flink stuk van de prijs af 
wilde hebben, en dat dat nu ook wel kon, 
omdat de beurs toch ten einde liep... anders 
moest ik de molens weer mee terug naar huis 
nemen, enz., enz. Gelukkig zijn dit 
uitzonderingen en gaan we heel soepel om 
met  redelijke verzoeken. (Even buiten een met 
een hengeltje zwaaien, de scherpte van een 
haakje uitproberen etc.). 
 
Engeland 
 
Ik ben met een Belgische busmaatschappij 
een paar keer naar een grote vlooienmarkt in 
Engeland geweest (Newark en Swinderby). De 
reisavonturen zal ik jullie besparen (heeft niets 
met verzamelen te maken, wel alles met 

'survival of the fittest'), maar het was absoluut 
de moeite waard. Newark iets meer dan 
Swinderby. Er was een overvloed van 
spulletjes die niet alleen voor de hengelaar 
interessant waren, tegen uiteenlopende 
prijzen. Hoewel een pond bijna een kilo waard 
is, als je begrijpt wat ik bedoel. 
 

 
Swinderby 

 
Het aanbod verschilt toch behoorlijk van wat er 
in ons eigen land wordt gepresenteerd. Bij ons 
vind je zelden splitcane hengels of houten 
reels, om eens wat te noemen. Economisch 
gezien komt zo’n reisje er niet uit, qua 
struinplezier is het toppie. 
 

 
Newark 

 
Rommelmarkten in eigen land 
 
Koninginnedag (vrijmarkt Amsterdam) leverde 
dit jaar geen hengelspullen op; andere 
rommelmarkten: een Victory (krek een Bretton 
400, maar net iets anders) en een Mitchell 300 
‘lookalike’. Een plaatsgenoot tikte 
professioneel een Massart op de kop. Dus een 
enkele keer valt er op een rommelmarkt wel 
iets te beleven, maar je moet geluk hebben 
(hoor ik Carl zeggen). 
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Maurik 
 
De VHV was ook present op de “Fair for Lure 
& Fly” op 10 en 11 september te Maurik. Op 
zich een interessante happening (qua opzet en 
locatie nieuw). Kijkend naar het aantal 
belangstellenden voor onze (royale) stands 
moesten we vaststellen dat het gevaar voor 
filevorming minimaal was. We hebben wel een 
aantal mensen vanuit onze “specifieke 
deskundigheid” kunnen helpen. 
Een ontbrekend beugelveertje voor opa’s 
Crack werd geregeld, de waarde van een 
stukje Japans houtlijmwerk werd tot in 
eurocenten nauwkeurig bepaald, en zo gingen 
we nog een einje verder... 
 
Eindhoven 
 
Toch weer de topper van het jaar. Ongelooflijk 
wat je hier tegenkomt aan spullen, oud en 
nieuw. En als je denkt dat je wel ongeveer 
alles op hengelsportgebied hebt gezien, kom je 
in Eindhoven weer iets onbekends tegen. Ik 
doel hier op een kunststoffen opwind-
mechaniek waarvan de functie mij (en vele 
anderen) tot nu toe niet duidelijk is geworden. 
In het volgende nummer van ons clubblad 
leest u meer over dit (naam- en merkloze) 
apparaat, in ongeschonden toestand  en in 
verregaande staat van ontbinding. Als ik zeg 
dat de “ingewanden” bestaan uit 8 elastiekjes 
en 2 kogellagers gelooft u me slechts dank zij 
de fotografische bewijzen. 
 
Elk jaar ontmoet je weer mensen die, net als 
ik, vol verwachting de soms lange reis naar 
Eindhoven maken, in de hoop er weer leuke 
mensen en spulletjes tegen te komen. Het is 
absoluut een instituut aan het worden, we 
dienen dit te koesteren. Weer waanzinnige 
zaken op de kop getikt (o.a. een soort 
versierde tropenhelm van... amadou. 
Schitterend! Nog bedankt Erik). 
 
Waar ik in de afgelopen periode toch weer een 
paar keer mee werd geconfronteerd, was het 
feit dat sommige mensen er in slagen letterlijk 
alles kapot te krijgen. Ik doel dan op molens en 
reels die op een afschuwelijke wijze misbruikt 
zijn, althans te oordelen naar de uiterlijke 
sporen. Voorbeeld: van molens die algemeen 
bekend staan om hun robuustheid (Penn 850, 
Mitchell 302 en 498, Daiwa BG9) “vist” men de 
assen krom, moert men de tandwielen, laat 
men de voeten wegrotten (nee, een molen 
krijgt echt geen diabetes...), of laat men de 
lijnrolletjes wegroesten. Wie richt er een 
vereniging op tegen misbruik van visgerei? Zo 
zag ik ook (en niet als enige) spoelen die uit 

elkaar waren gebarsten, zowel van reels als 
molens. Door (te) hoge druk, ontstaan bij het 
opspoelen van de lijn, komen er krachten op 
de randen van de spoel te staan die groter zijn 
dan de fabrikant kennelijk voor mogelijk hield. 
Onder andere ABU zeereels zowel als de ABU 
molens, Cardinal 44 en 33, vertoonden dit 
euvel, en eigenlijk zou je dan van een 
constructie- of fabrieksfout moeten spreken. 
Zeker met de sterke dyneemalijnen van 
tegenwoordig komt dit voor, vooral als die niet 
mooi rond gevlochten zijn, terwijl de rek in 
nylon ook als oorzaak wordt genoemd. Dit is 
althans de ervaring van diverse mensen die ik 
heb gesproken over dit fenomeen (en het is 
vaak erg lastig een gave spoel voor een 
oudere reel of molen te krijgen). Wie kan hier 
meer over vertellen, met name hoe je de 
spoelen heel kunt houden? [Ondervulling 
gebruiken van katoendraad of oud nylon is hier 
een oplossing voor; JCB] 
 
Bovenstaand verhaal wil onderstrepen dat het 
erg prettig is als je ook onderdelen kunt 
bemachtigen van molens en reels die niet 
meer in productie zijn. Soms “vindt” je die  
onderdelen in incomplete molens die voor 
weinig geld in de rommelbak onder de tafeltjes 
liggen. Ik moet bekennen dat ik met regelmaat 
langs de tafeltjes loop, met in mijn hoofd een 
hoeveelheid onderdelen die ik nodig heb om 
een aantal molens weer in orde te krijgen. 
(deze zin klopt niet, maar u begrijpt wel wat ik 
bedoel). Ik heb veel plezier als ik dan iets 
bruikbaars tegenkom. Dit vormt een wezenlijke 
bron van verzamelaarvreugde. Zelf zal ik 
zelden onderdelen weggooien en help graag 
andere verzamelaars hun spullen weer in orde 
te krijgen (of te verbeteren). 
 
Inmiddels (u voelt hem al aankomen) ben ik  
wederom op zoek naar een Kelly reel, want 
kleinzoon nr.5 zag enkele dagen geleden het 
levenslicht en ook hij heeft recht op zijn unieke 
speeltje. 
 
Tot slot: 
 
voor het nieuwe jaar staan in elk geval op het 
programma: beurzen te Wanze (Huy), 
Ouddorp (helaas valt die samen met 
Zaandam), Schoten (bij Antwerpen, ook voor 
niet vliegvisspullen), de Flyfair (op 6 en 7 mei, 
in opvolging van de beroemde, onvervangbare, 
maar nu op een andere locatie,  Luttenberg (bij 
Raalte) en uiteraard Empel. 
Ik hoop jullie daar in goede gezondheid te zien, 
verzamel ze. 
 

Harry Kelly 
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PLATIL 
 
Wie heeft er niet met Platil gevist? Het is 
waarschijnlijk de meest gebruikte lijn die ooit 
gemaakt werd. Maar Platil is heel wat meer 
dan alleen maar “visdraad”. 
 

 
De Platil-baars 

Even een duik in de geschiedenis… 
 
Reeds in 1949 heeft de Duitse fabriek "Dr. 
Plate Chemische Fabrik GmbH" in Bonn een 
patent aangevraagd voor de eerste monofil lijn 
: “Platil”. Oprichter van de fabriek was Dr. Karl 
Plate, dit even terzijde en ter verklaring van de 
naam.  
 
Naast hengelsnoer werden in de jaren ’50 ook 
spinners, lepels en werpmolens gefabriceerd 
door “Platil” en verdeeld door distributeur 
“Balzer”. Vanaf de jaren ’60 fabriceert men 
uitsluitend nog lijnen. 
 
Voor verzamelaars zijn de molens 
waarschijnlijk het meest interessant, al zijn de 
oude kartonnen “Platil” doosjes zeker niet te 
versmaden. Wie herinnert zich nog de 
allereerste houten klosjes met het rode etiket? 
Op de bovenvermelde doosjes staat vaak een 
hele mooie baarstekening, hét bekende logo 
van “Platil”. 
 

 
De Spinette 30en 50 en de Atlantis 

 Volgende modellen van molens werden door 
“Platil” gemaakt : 
• Platil “Spinette 30” : licht molentje, weegt 

225 gram, metalen spoel en plastic 
reserve spoel, met reliëf afbeelding van de 
Platil-baars op het molenhuis 

• Platil “Spinette 50” : zware molen, weegt 
480 gram, metalen spoel en opvouwbare 
slinger, met reliëfafbeelding van de Platil-
baars op het molenhuis 

• Platil “Atlantis” 106 : 2 bekende versies, de 
oudste (grijze) uitvoering en een latere 
eveneens grijze versie.  

 
Zoals zoveel andere Europese molens werden 
sommige van deze modellen ook gemaakt 
voor de Amerikaanse markt en daar verdeeld 
door Garcia met de naam “Garcia” op het 
molenhuis : 
• “Garcia Spinette” : technisch identiek aan 

de Platil versie “Spinette 30” (het is niet 
zeker of de Spinette 50 ook verdeeld werd 
door Garcia) 

• “Garcia Atlantis” : technisch identiek aan 
de Platil versie 

 
Jean-Paul Ceulemans
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