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VOORWOORD 
 

Tot mijn spijt moet ik dit jaar het voorwoord weer eens beginnen met droevig nieuws. Eén van onze 
eerste leden, een groot verzamelaar en een fijne vriend is van ons heengegaan. Joy van Hengst is 
niet meer… Ik ben er fier op dat ik ooit, samen met Joy, er voor gezorgd heb dat het legendarische 
merk “Mitchell” ook in Europa bij verzamelaars de erkenning kreeg die het steeds verdiende. We 
zullen je goede raad en waardevolle tips missen, Joy! Aan de familie bied ik langs deze weg nogmaals 
onze blijken van sympathie en deelname in hun rouw aan. 
 
De wegenwerken waren vast de oorzaak van het lagere aantal bezoekers aan onze voorjaarsbeurs in 
Empel. Gewoontegetrouw blikt Iwan Garay even achteruit. 
 
Hugo Martel geeft een zeer volledige beschrijving van de hengelsportliteratuur over het vliegvissen in 
de Belgische Ardennen. 
 
Ons aller Harry Kelly heeft de smaak van het schrijven over onze hobby nu wel goed te pakken: niet 
minder dan drie artikels van zijn hand zijn in dit blad terug te vinden. Een zwarte “Malloch”-reel, een 
UFO en de voorbije beurzen passeren de revue. 
 
Jan Eggers biedt ons een nostalgische terugblik op de 70er en 80er jaren van het bestaan  van 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. Herinneringen aan stilaan 
legendarische figuren uit de Nederlandstalige hengelsportwereld komen hier aan bod. 
 
Dries Hanzens, nog steeds bezeten door Mitchell, wijdt een artikel aan de “Dual”- ofte de 500-serie. 
 
Redacteur en mijn steun en toeverlaat John C. Bel kon het boek “Tijdloos sportvissen” van de 
historicus Hans van der Pauw in avant-première inkijken en schreef er een recensie over. Een 
exemplaar van dit boek zal ter inzage liggen bij John op de komende Eurobeurs. 
 
Van Jean-Marie Cottyn wisten we al dat hij voorliefde heeft voor oude postkaarten. Deze liefde wordt 
hier nader verklaard… 
 
Iwan Garay wil de sluimerende leden tot leven wekken en heeft hier een pracht van een suggestie 
voor. Ook een nieuw lid aanbrengen wordt op een passende wijze beloond. 
 
Van Jean-Paul Ceulemans vinden we een bijdrage over recent verschenen Franstalige boeken over 
molens van Franse origine: Mepps, Ru en Bam. 
 
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. 
 
Noteer alvast volgende data in je agenda: 
EUROBEURS     2006:  zaterdag 28 oktober 
EMPELBEURS    2007:  zaterdag 21 april 
EUROBEURS     2007:  zaterdag 27 oktober 
EUROBEURS     2008:  zaterdag 25 oktober 
EUROBEURS     2009:  zaterdag 31 oktober 
 
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. Het kan alleen je hobby maar ten goede komen! 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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EMPEL 2006 
 
Onze leden die in de vroege morgen van de 
22e april op weg waren naar onze 
voorjaarsbeurs, zullen hun (zoek)tocht door het 
verlaten Den Bosch niet snel vergeten. Uw 
dienaar, die de afgelopen jaren als een blind 
paard naar de Lachende Vis reed, werd net als 
alle anderen verrast door ingrijpende 
wegwerkzaamheden die het onmogelijk 
maakten om op de normale manier naar de 
beurs te rijden.  
 
Omdat er geen alternatieve routes werden 
aangegeven, moest iedereen maar uitzoeken 
hoe ze alsnog hun doel konden bereiken. Ik 
dacht op mijn richtingsgevoel te kunnen 
vertrouwen, met als gevolg dat ik een uur later 
dan normaal in Oud Empel aankwam. Het feit 
dat op dit vroege uur in Den Bosch geen mens 
op straat te vinden was aan wie je de weg kon 
vragen, zorgde wel voor een extra complicatie. 
 
De slechte bereikbaarheid van onze beurs 
moet er wel toe bijgedragen hebben, dat onze 
leden en vele bezoekers het hebben laten 
afweten, want we moesten ditmaal 
(zeldzaamheid!) enige lege tafels aantreffen, 
en ook de toeloop van niet-leden was ditmaal 
minder groot dan anders. Ondanks dat was het 
weer een geslaagde en gezellige beurs. 
 
Het bestuur maakt na iedere beurs een 
evaluatie, en ook ditmaal kwamen we tot de 
conclusie dat de Empelbeurs, zijnde een 
goedkope en gezellige ontmoetings-
mogelijkheid voor onze leden, gehandhaafd 
moet blijven. Zeker omdat we ieder jaar weer 

volgeboekt zijn, en vaak zelfs leden die één of 
meer tafels willen huren moeten teleurstellen. 
 
Het moge dan misschien waar zijn dat er in 
Empel wat minder driftig gehandeld en geruild 
wordt dan b.v. in Eindhoven, maar daar staat 
tegenover dat onze leden in de Lachende Vis 
meer tijd en gelegenheid voor onderlinge 
contacten hebben. Omdat we in Empel graag 
ook onze nieuwe leden en leden die al langer 
lid zijn, maar die we nog nooit op een beurs 
hebben gezien, willen verwelkomen, heeft het 
bestuur besloten om een aantrekkelijke 
regeling te maken voor deze groep. Lees 
daarover elders in dit blad 
 
We richten nu de blik op de EUROBEURS in 
Eindhoven. Deze beurs is uitgegroeid tot de 
grootste hengelsportverzamelaarsbeurs op het 
Europese vasteland en daarom alleen al de 
moeite van een bezoek waard. 
Mocht u één of meer tafels willen huren, wees 
er dan op tijd bij, want we hebben bijna ons 
maximum van 150 tafels bereikt. 
 
De juiste datum is:  
 
28 oktober in Hotel Eindhoven, Aalsterweg 
322, 5644 RL  Eindhoven. 
Kamerreservering 040 2120774 
 
Parkeerkaarten af te halen bij de bestuurstafel. 
 
Iwan Garay 
 

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

 

NEEM DIE AGENDA EN NOTEER ALVAST 
 

Belangrijke data: 
 

EUROBEURS     2006:  zaterdag 28 oktober 
EMPELBEURS    2007:  zaterdag 21 april 

EUROBEURS     2007:  zaterdag 27 oktober 
EUROBEURS     2008:  zaterdag 25 oktober 
EUROBEURS     2009:  zaterdag 31 oktober 

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

 
Doordenkertje: 

 
Je weet nooit of je voor het schrijverschap in de wieg bent gelegd tot je het hebt 

geprobeerd! 
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BOEKEN 
 
Piscator non solum piscatur. Wij weten en 
ervaren allemaal dat vissen meer betekent 
voor ons dan alleen maar vis vangen. 
Bij onze hobby komt zoveel kijken: 
natuurbelevenis in eerste instantie, maar ook 
knutselen, zoals bvb. hengels bouwen, 
kunstaas maken en vliegen strikken. Hoewel ik 
twee linkerhanden heb, kan ik aardig wat 
vliegbinden... Zo zie je maar. Onze hobby 
heeft vele nevenactiviteiten en daar behoort 
ook lezen bij. Het is niet alleen een leerrijke 
activiteit, maar het houdt ook je geest scherp, 
verruimt ze en behoedt je voor kortzichtigheid. 
Ik denk niet dat er over welke hobby of 
recreatiesport meer geschreven werd als over  
het vissen. Vissen leer je uiteraard aan de 
waterkant maar een goed boek kan je perfect 
technisch begeleiden en veel tijd doen winnen. 
En reisverhalen brengen je aan het dromen en 
is dromen niet de zondag van ons denken?  
 
Wij lezen echter veel te weinig (ik bedoel hier 
de Vlamingen; Hollanders zijn, ook op dat 
gebied, wat vlotter) wat mij nog werd bevestigd 
door Margot Vanderstraeten (zij kreeg op één 
der laatste boekenbeurzen in Antwerpen de 
debuutprijs met haar veelbelovende roman 
"Alle mensen bijten"). Eén Belg op twee leest 
nooit een boek; hiermee zijn we in Europa aan 
de staart van het peloton, samen met 
Griekenland en Portugal. Het dagelijks lezen 
van een krant zou evengoed moeten 
ingeburgerd zijn als het tandenpoetsen... Dit 
even terloops. 
 
Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar 
Belgische boeken over het vliegvissen. Door 
contacten met de Luikenaar Jean-Pierre 
Sougné (nomen sit omen) die daar zo 
enthousiast en met zoveel passie en kennis 
kon over spreken, sloeg de vonk bij mij over. Ik 
ben Jean-Pierre, nu een goede vriend, nog 
steeds dankbaar dat hij zijn kennis van de 
materie met mij wilde delen. 
 
Veel boeken, zijn er niet, want in vroegere 
tijden namen de Belgische vliegvissers de 
tradities, boeken, uitrusting en vliegen over van 
de Britten, die in onze Ardennen kwamen 
vissen. Ja, de Ardennen waren in de 19de 
eeuw zeer visrijk en hadden een niet 
onaardige zalmtrek via de Maas! Zo kwamen 
geregeld buitenlanders bij ons vissen. En er 
waren ook zeer weinig vliegvissers, want 
veelal werd er gevist met natuurlijk aas en voor 
de consumptie. De Ardennen waren toen 
economisch niet zo voorspoedig en vis bracht 
wat afwisseling in het dagelijks menu. 

Vandaar weinig eigen literatuur en weinig 
eigen vliegen (zie mijn boek ‘Belgische 
Vliegen’). Franse boeken werden gelezen (o.a. 
de Massas, ‘Le Pêcheur à la Mouche 
artificielle’, 1852), maar meestal kwam de 
Engelse literatuur aan bod. Ook Duitsland, 
want het eerste populair boek over vissen was 
een vertaling door Emile Gens van het 
meesterlijk werk van Max von dem Borne ‘Le 
Carnet du Pêcheur’. Dit boek werd in 1893 in 
Verviers uitgegeven door de uitgeverij Vinche. 
De vliegvisserij kwam er sterk aan bod maar 
van de 123 vliegen is het merendeel van 
Engelse oorsprong. Dus ook hier was de 
Engelse invloed groot, wat duidelijk blijkt uit de 
bibliografie. 
 

 
a joy for ever… 

 
Er waren dus weinig Belgische boeken, 
gewoonweg omdat er weinig vliegvissers 
waren en er dus geen markt voor was; de 
boeken die dan toch verschenen voor deze 
minderheid hadden een zeer kleine, beperkte 
oplage en zijn dus nu moeilijk tot zéér moeilijk 
te vinden (wat ook blijkt uit de gehanteerde 
prijzen). Reken voor de oudere boeken een 
prijskaartje vanaf ongeveer 500 euro… 
 
Het eerste échte Belgisch werk is van de hand 
van Henri d’Ambleve. Het is de schuilnaam 
voor Henri Gillet, functionaris bij de 
Spoorwegen en gedurende vele jaren een 
gewaardeerd medewerker aan ‘Pêche et 
Pisciculture’, een Belgisch tijdschrift dat nu nog 
steeds voortleeft onder de naam ‘Le Pêcheur 
Belge’ en aan zijn 116de jaargang toe is. 
Het ‘Traîté de la Pêche  à la Mouche’ werd in 
1897 uitgegeven in Brussel door de G. 
Bastiné. Deze (eerste) uitgave is quasi 
onvindbaar. Charles Gaidy vertrouwde mij toe 
dat hij nog steeds op zoek is naar dit boek... 
De tweede uitgave, met bijvoegingen en 
wijzigingen door Paul de Deken, dateert van 
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1914 en werd uitgegeven in Brussel door  
drukkerij-lithografie Tr. Rein. Dit charmant 
boekje van 110 blz heeft o.a. een zeer mooie 
bladzijde met insecten, dewelke sterk doet 
denken aan ‘The Fly Fisher’s Entomology’ van 
Ronalds (1836), het eerste boek over 
entomologie ten behoeve van de vliegvissers. 
Het boek heeft in fine ook een vocabularium 
met vertaling van Engelse terminologie, 
dewelke onontbeerlijk zouden zijn voor vissers. 
Wat dan ook weer wijst op Engelse invloeden. 
Trouwens quasi alle, vernoemde kunstvliegen 
zijn van Engelse origine. Zeer zeldzaam boek. 
Paul de Deken leidde een hengelsportfabriek 
met vestiging te Leuven; in illo tempore zou dit 
huis (gesticht in Gent in 1835) het oudste, het 
meest gekende en het  belangrijkste zijn 
geweest van het land. De firma was ook 
gespecialiseerd in visgerief voor Congo en was 
de enige op het vasteland dewelke split-cane 
hengels maakte. 
 

 
Charles Gaidy tussen boeken en etsen 

 
Merkwaardig is ‘La Pêche à la Mouche’ van 
Edmond de Lissingen dat in 1910 verschijnt bij 
J.-B. Baillère te Parijs. Het 57 bladzijden 
tellend boekje is volledig gewijd aan uitleg en 
vertaling van Engelse visterminologie. Een 
bewijs te meer dat de Angelsaksiche invloeden 
op vliegvisgebied zeer groot waren. 
Volumineuzer is zijn boek ‘Récits d’un 
Pêcheur’ verschenen in 1914 bij Ch. Delagrave 
in Parijs. Het boek telt 256 blz. En is 
grotendeels aan het vliegvissen gewijd. Leuke 
verhalen, typisch begin 20ste eeuw. Elk 
verhaal geeft een goed tijdsbeeld  van hoe het 
vissen was in die periode. Men ging toen ook 
reeds over de grenzen en de Eifel is de auteur 
niet onbekend. De Lissingen besteedde de 
gepaste waardering en aandacht aan de 
vlagzalm en dit was niet zo evident in die 
periode. Bij het nauwkeurig lezen van het boek 
valt ook op dat de auteur een belezen man 
moet zijn geweest met kennis van de 
buitenlandse vliegvisliteratuur. De echte naam 
van de auteur was Edmond Dresse de 

Lesbioles, een meestersmid van Vervierse 
afkomst. Gedurende vele jaren pachtte hij een 
visparkoers op de Kyll in Lissingen, nabij 
Gerolstein. Vandaar dan ook zijn pseudoniem. 
 
In 1913 verschijnt bij de uitgeverij A. Bodson in 
Luik ‘La Pêche à la Truite en Ardenne’ 
geschreven door Luc de la Lienne. Zijn echte 
naam was Lucien Lawarée en zijn 
schrijversnaam verwijst naar de Lienne, een 
bekoorlijke zijrivier van de Amblève. Volgens 
mij is de Lienne wellicht onze mooiste 
salmoniderivier in een uniek decor, niet ver 
trouwens van een ander oogstrelend 
landschap en visrijk stuk rivier, de Fonds de 
Quarreux, op de Amblève. Dit beminnelijk 
boekje van 164 blz. behandelt nauwkeurig de 
vliegvismethodes, de insecten en de 
kunstvliegen. Maar wat mij vooral aansprak 
waren de poëtische monografieën van de 
Ardense rivieren. Ik kan mij niet weerhouden 
een passage aan te halen over –uiteraard- de 
Lienne : ‘Cette vallée a un charme intime bien 
spécial fait de mélancolie douce, de solitude 
aimable et reposante, avec des coins 
ombreux, de petites côtes rocheuses que 
lèchent les courants noirs au clapotements 
discrets des languettes de près smaragdins, 
des aulnes voilant le miroir des eaux 
tranquilles, de rares hameaux reposant dans la 
paix champêtre, rassérénante, suggestive de 
longues contemplations. Jean d’Ardenne y voit 
tout cela. Nous y voyons d’avantage. Pour les 
disciples de St-Pierre, la Lienne est la fille 
impatiente de se marier à la séductrice 
Amblève ; la Lienne est la riviérette la plus 
riche en truites qui font toujours les délices des 
gourmets’. Ik heb dit niet vertaald, want dit is 
bijna onmogelijk. Men kan Jacques Brel ook 
niet vertalen... 
 
De figuur van Alfred Sougné is apart, boeiend 
en evolueerde tot een begrip in de Belgische 
vliegviswereld. In de jaren 1920 was hij zeer 
populair en algemeen gekend ; hij 
populariseerde de vliegvissport en zijn kennis 
van al de facetten van onze geliefde bezigheid 
maakte van hem onze Frank Sawyer.Ik zal aan 
deze figuur misschien later een afzonderlijk 
artikel wijden. 
Zijn boek ‘La Pêche de la Truite à la Mouche’ 
verscheen in 1924 bij de drukkerij Vonnêche te 
Luik en telde 75 pagina’s. Alle aspecten van de 
vliegvisserij worden behandeld met een 
belangrijke bijdrage over (Engelse) vliegen; 
Sougné vermeldt slechts één Ardense vlieg 
(namelijk de ‘Hubin’). Sommigen beweren dat 
Sougné het boek niet zelf niet zou hebben 
geschreven (hij was een buitenmens, geen 
schrijver), maar wel zijn stiefzoon Marcel 
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Henrion, weliswaar naar zijn opvattingen. 
Marcel Henrion opende later in Brussel een 
hengelsportzaak en gaf het de naam van zijn 
stiefvader, gewoon om commerciële redenen. 
Deze naam had immers een grote impact  in 
vliegviskringen. Enkele Ardense vliegen 
werden naar Sougné genoemd en zijn nog 
steeds in de handel. Het huis Sougné bestaat 
nog steeds in Brussel. In het boek ‘A la 
mouche’ verwijst charles Ritz meermaals naar 
Sougné’s boek. 
 
De Ardenner Adrien de Prémorel, visser en 
jager, kan niet loochenen dat hij een dichter is, 
want dat blijkt overduidelijk uit zijn charmant 
boek ‘Sous le signe du Martin-Pêcheur’, 
verschenen in 1931 bij de uitgeverij Desclée 
De Brouwer in Parijs.  
Het 267 bladzijden tellend boek loopt immers 
over van dichterlijke omschrijvingen over de 
mooie Ardennen, haar rivieren en haar vissen. 
Het is zeker geen technisch boek en uit elke 
regel blijkt hoe intens de auteur van ‘zijn’ 
Ardennen houdt. Het lijkt wel een familietrek, 
want hij erfde de liefde en de kennis van de 
regio van zijn achter-grootvader Alphonse. Dit 
boek duikt nog regelmatig op bij 
tweedehandsbeurzen. 
 
Enkele woorden over catalogi. Rond 1935 
verschijnt een eerste editie van de catalogus 
van Jean Leclercq ‘Guide du Pêcheur à la 
Mouche’, met 6 platen met vliegen. Daaronder 
vinden wij enkele échte Belgische vliegen, 
gebonden volgens de unieke 
Belgische/Ardense stijl, nml. met 4 vleugels. 
Omstreeks 1950 verschijnt een tweede 
uitgave, ditmaal met 9 platen in 
chromolithografie. Deze uitgave is nog 
regelmatig te koop op tweedehandsbeurzen. 
De naam ‘Leclercq’ was algemeen bekend in 
de Luikse visserskringen sinds 1890 als 
algemeen agent van vele bekende merken. In 
1920 stichtte vader Leclercq de ‘SA 
Manufacture Liègeoise d’Articles de Pêche’. In 
het begin van de jaren 1930 namen de zonen 
(Jean en Arthur) de zaak over. Hun wegen 
gingen echter uit elkaar. Jean vestigde zich in 
Chênée en specialiseerde zich in kunstvliegen 
onder het merk ‘Natural’s’, terwijl Arthur zich in 
de andere Luikse wijk Fragnée installeerde als 
groothandelaar.  Hij gaf (in 1935 en 1939) een 
fraaie catalogus uit onder de naam ‘Guide du 
Pêcheur’, dewelke nog regelmatig opduikt 
tijdens beurzen. 
 
Pierre Lemoine schrijft in 1944 ‘Au fil de l’eau’. 
Het gaat om een ‘verhandeling over praktisch 
en beredeneerd vissen’ uitgegeven bij Vinche 
in Verviers (124 bladzijden). Het levert vooral 

een interessante bijdrage tot het vliegvissen en 
het vliegbinden. Engelse invloed (zie de 
tekeningen) is evident, zeker wat betreft het 
vliegvissen en de werken van Majoor Hale en 
van McClelland. Dit boek is nog vrij makkelijk 
te vinden. 
 
In 1973 verschijnt dan het 367 pagina’s tellend 
boek ‘La Pêche à la Mouche’ (eigen uitgave) 
van Marcel Henrion. Hij was de stiefzoon van 
Alfred Sougné, die op rijpere leeftijd huwde 
met de weduwe Henrion. Marcel startte (1929) 
in Brussel een hengelsportzaak en gaf deze -
om de hogervermelde redenen- de naam van 
zijn stiefvader. Terloops: wist je dat er in 1949 
in Brussel nog 25 hengelsportzaken waren? 
De oplage moet ongeveer 1000 exemplaren 
zijn geweest, waarvan ongeveer de helft werd 
verkocht via het Huis Sougné en de rest naar 
Frankrijk werd geëxporteerd en daar aan de 
man gebracht. Het boek is in dialoogvorm 
geschreven (tussen meester en leerling). Wij 
vinden dezelfde vliegen terug als bij A. Sougné 
(1924). Was Henrion dan toch de schrijver in 
de schaduw van zijn stiefvader? Een boek dat 
vlot leest en het vliegvissen spelenderwijze 
benadert. Het boek wordt zeldzaam te 
vinden… 
 
In 1985 verschijnt dan het eerste Vlaamse 
boek over het vliegvissen in onze Ardennen, 
geschreven en uitgegeven in beperkte oplage 
door Schlouff (alias Roger Heyvaert) : ‘Met de 
vlieg op forel’. Schlouff had een jarenlange 
ervaring op de Ardense rivieren die hij 
regelmatig met zijn schoonbroer beviste. Dit 
blijkt dan ook uit zijn (nu zeldzaam) boek. Hij 
was ook een begaafd vliegbinder en heeft 
enkele exclusieve vliegbindpatronen op zijn 
actief. Hij schreef regelmatig in het onlangs 
verdwenen blad ‘Voor en door de Visser’ en 
had dan ook een grote invloed op de 
vliegvissers in België en Nederland. 
 
De laatste jaren verschenen in Wallonië enkele 
interessante boeken, geschreven door 
praktijkgerichte vissers. 
In 1992 schreef Dr. Jamotton uit Aarlen ‘A la 
nymphe en rivière’ en later (2001) ‘A la 
mouche noyée en Rivière’. 
 
Richard Franck liet (1995) ‘Mes mouches au fil 
du calendrier’ verschijnen. 
Het gaat telkenmale om eigen uitgaven en de 
boeken zijn –nu reeds- moeilijk te vinden. 
 
Tenslotte wil ik Roland Soyeurt vermelden met 
‘La pêche à la mouche en rivière de A à Z’ 
(Duculot, Gembloux, 1988) en ‘Connaître et 
réussir le montage des mouches’ (Ouest-
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France, Rennes, 1987). Deze man schrijft 
regelmatig in ‘Le Pêcheur Belge’ en in Franse 
tijdschriften; zijn artikels getuigen van veel 
technische en praktische kennis. Hij weet 
waarover hij schrijft en enige relativering is 
hem niet vreemd. 
 
Een buitenbeentje in deze lijst is Prof. Dr. 
Hendrik De Man, socioloog en staatsman en 
een tijdlang Inspecteur-generaal van de 
Koninklijke Visserij. Hij schreef in 1951 in de 
Duitse taal (terwijl hij in ballingschap was in 
Zwitserland wegens zijn omstreden rol tijdens 
de oorlog en de collaboratie) ‘Fliegenfischen 
leicht gemacht’ (Müller, Zurich). Hij was een 

vriend van o.a. Charles Ritz. Dit boek is nog 
regelmatig te vinden op de beurzen van Oud-
Empel en Eindhoven (bij Duitse exposanten). 
 
Als besluit kan ik niet anders dan mijn eigen 
boeken vermelden, uitgegeven in eigen beheer 
(en uitverkocht). In 1998 verscheen ‘Vlagzalm 
& Vliegvissen’ over mijn lievelingsvis en in 
2003 ‘Belgische Vliegen’, na wat 
opzoekingwerk over échte Belgische vliegen 
met ook wat achtergrondinformatie over het 
vissen in onze Ardennen, vroeger en nu en 
over... boeken. 
 
Hugo Martel 

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

 

GEZOCHT: ELEKTRISCHE WERPMOLEN !!! 
 
Bedoeling is deze molen te o.a. gebruiken als 
ontwerp voor een nieuwe aangepaste 
elektrische werpmolen voor gehandicapten. 
 
Arca en Albatros hebben in de jaren '70 (?) 
een dergelijke werpmolen in het assortiment 
gehad, de enige die ik er ooit van gezien heb 
was rood van kleur met typenaam “Ranger”. 
 
Andere merken ook welkom natuurlijk ! 
 
Alle andere informatie m.b.t. elektrisch 
aangedreven werpmolens (geen reels !) is 
tevens welkom : 

- bouwplannen 
- advertenties 
- foto's, enz. 
 
Bedoeling is zoveel mogelijk informatie te 
vergaren en op zijn minst een degelijke studie 
te maken alvorens aan een nieuw ontwerp te 
beginnen. 
 
Mail: jeanpaulceulemans@skynet.be 
Telefoon: België 016/56.99.69 
 

 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
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Het mysterie van “The black Malloch” 
 
Op de immense rommelmarkt van Swinderby 
viel mijn oog op een zwarte reel, model 
sidecaster. Uiteraard  bekeek ik hem nader, 
probeerde er aan te draaien en zag het 
Malloch logo. 
 

 
Onbetwistbaar een “sidecaster” 

 
Ik vond het een beetje vreemd dat ie zwart was 
gespoten. De verkoper kon er geen verklaring 
voor geven, hij vroeg er overigens ook te veel 
voor en ik legde de reel weer terug. 
 

 
Reelvoet stemt tot twijfel 

 
Toen ik tegen het einde van de markt nog wat 
ponden over had (gebeurt zelden), ben ik weer 
teruggegaan naar het kraampje (kostte 
trouwens ook nog moeite dat terug te vinden) 
en kocht de reel. Ik weet echter absoluut niet 
of het hier gaat om een originele 
(“gerestaureerde”) reel, dan wel een namaak 
uit het verre Oosten. 
 
 

 
Fraai gegraveerd en mooi patina 

 
Vanwaar mijn twijfels? Ik zal een aantal 
kenmerken noemen, in de hoop dat de 
bijbehorende foto’s dit kunnen adstrueren: 
 
• De hendel is aan de bovenzijde erg 

afgeplat, het ziet er niet erg origineel uit. 
• De hendel bedekt deels een gegraveerde 

letter, moet dus na het graveren (opnieuw) 
geplaatst zijn. 

• Ik mis het typische “slijtagecirkeltje” rond 
het voetje van de hendel; dit is een 
kenmerk van oude, veel gebruikte reels. 

• Er zit tussen de reelvoet en de daarop 
gesoldeerde lijngeleider geen ruimte om 
hier een reelring over heen te kunnen 
schuiven. In de praktijk ontstaat dan 
absoluut het “disposable” effect. 

• De reel is fraai zwart gespoten met aan 
alle randen een goudkleurige doorschijn 
van het onderliggende koper. De lak laat 
zich gemakkelijk met de nagel wegkrabben 
en daaronder zie ik: fraai patina. 

• Van binnen ziet de reel er niet veel anders 
uit dan z’n originele broertjes, maar hier is 
grotere expertise wellicht voldoende voor 
een goed oordeel. 

 
Kortom: wie het weet mag het zeggen. Ik zal 
de reel meenemen naar de beurs in 
Eindhoven. 
 
Als het een “bastaard” is, vraag ik me af hoe 
het vervalsen lonend kan zijn, gezien de prijs 
die ik er voor betaalde. Ik ben benieuwd of hij 
echt vals is. 
 
Harry Kelly 
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Uit het verzamelaarleven 
 
Zoals gebruikelijk weer een (summiere) 
opsomming van bevindingen en 
gebeurtenissen welke mij in de afgelopen 
periode als verzamelaar boeiden. 
 
Marktplaats 
Sinds ik “retired” ben zit ik bijna dagelijks 
achter mijn PC om te zien welke visspullen 
naar een nieuw (beter?) leven moeten 
overgaan. Vooralsnog beperk ik me tot 
Marktplaats hengelsport. Deels omwille van de 
tijd, deels door gebrek aan kennis van zaken 
om de vele andere mogelijkheden (eBay, etc.) 
ordelijk te onderzoeken. Komt nog wel, hoort u 
nog wel van. De ervaringen met Marktplaats? 
In het algemeen toch wel leuk, al heb ik slechts 
incidenteel iets gekocht. Je krijgt een boeiend 
beeld van wat er leeft in hengelsportland, waar 
troep en kwaliteit, pure geldzucht en echte 
passie elkaar voortdurend afwisselen. 
Professionele advertenties (met dito foto’s en 
tekst) zie je naast voorbeelden als:  
 
“Te koop een schitterende voerboot, 
merk “Speedo”. 
Dit is de  Titanic onder de voerboten. 
Eenmalige aanbieding i.v.m. 
verandering van hobby”. 
Zal wel duiken zijn geworden denk ik dan... 
Kortom: een serieuze bron van dagelijks 
vermaak. 
 

 
Oogt leuk maar is duidelijk gerepareerd 

 
Vertrouwen 
Toch is het niet alleen maar jolijt: er zijn 
Marktplaatsgebruikers die er een  potje van 
maken en je rustig(?) 6 weken laten wachten 
voordat zij  de betaalde goederen verzenden. 
Gelukkig voldeed in mijn voorbeeld het 
betreffende artikel aan de overeengekomen 
kwaliteit maar ook op dat gebied zijn grote 

teleurstellingen mogelijk (reels met pokken, 
hengels met breuken, etc. op de foto niet 
zichtbaar). Laten we als “hengelsport-
verzamelaars” de ongeschreven code, 
namelijk dat je elkaar niet belazert, in ere 
houden. Dan blijft het leuk. 
 

 
Mooi koperen reeltje (+/-1860?) 

 
Markten en beurzen 
Uiteraard was Empel weer de moeite waard 
(open deur) vanwege de sfeer en de diversiteit 
van het aanbod. De weg er naar toe was dit 
jaar echter vol hindernissen: zeg nooit meer 
dat Empel een klein plaatsje is. We kennen er 
nu elke straat en steeg. 
Wanze (Huy) blijf ik leuk vinden met bijna altijd 
onverwachte vondsten tegen vaak heel 
schappelijke prijzen. Prima sfeer, maar dat 
Frans hè, ik krijg het maar niet "sous le genou" 
ofte onder de knie... 
 

 
Een “Valdex”; zou ATH hier ten rade zijn 
geweest? 

 
Schoten (bij Antwerpen) georganiseerd door 
de V.V.V. (Vereniging van Vlaamse 
Vliegvissers) vond ik een topper. Absoluut voor 
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herhaling vatbaar, zeker voor vliegvissende 
verzamelaars. 
Ouddorp is en blijft voor de zeevisser de 
moeite waard. 
Luttenberg (een soort fly-fair, maar dan op 
kleinere schaal) ging op het laatste moment 
helaas niet door. Volgende keer beter, heb ik 
goede herinneringen aan. 
 

 
Een Zangi “Sprite” doch in een afwijkende 
kleur 

 
Engeland 
In de eerste plaats even aandacht voor de 
verschillende veilingen (“auctions”). Via 
internet is tegenwoordig precies te zien wat er 
geveild gaat worden en wat het heeft 
opgebracht. Toch blijf ik de catalogi bestellen 
omdat het zo heerlijk is die door te neuzen. 
Totdat ze nog duurder worden... 
 

 
Aan de futuristische “look” van deze 
“Thunderbird” kon ik niet weerstaan 

 
Over de rommelmarkten (Ardingly en 
Swinderby ditmaal) kan ik heel kort zijn: leuk, 

vermoeiend, niet goedkoop maar interessant. 
Het is de vindplaats van (oud) splitcane, oude 
molens (vreemd genoeg zelden molens jonger 
dan 20 jaar) en soms een enkele bijzonderheid 
(Black Malloch, Hardy Gem, Valdex ). Maar 
ook gave matchhengels, splitcane 
zalmhengels etc. voor soms erg schappelijke 
prijzen. 
 
Een mooie Schotse driedelige vliegenhengel 
met twee toppen die in de steel van het 
schepnet waren opgeborgen in prima conditie 
kostte 30 pond. Heb ik laten liggen omdat ik 
mijn handen al vol had. Toen ik er weer langs 
kwam was ie helaas al weg. Ik ga zeker weer. 
 
De trip erheen werd gemaakt met een Belgisch 
reisbureau. De bus vertrok vanuit Lummen en 
had een aparte boedelbak aangekoppeld (niet 
voor mij alleen). In Antwerpen werden ook 
deelnemers ingelaten en die moesten daar op 
de terugweg uiteraard ook weer worden gelost. 
Ik ging voor de zekerheid daarbij even kijken of 
mijn hengels een beetje heel bleven. 
 
Tot mijn grote verbazing zag ik dat men mijn 
doos vol reels en molens ook maar had 
uitgeladen. Het bleek dat de mensen die in 
Lummen waren ingestapt hun spullen in de 
boedelbak hadden moeten laden en dat de 
bagageruimte van de bus exclusief voor de 
Antwerpenaren bestemd was. Niemand had de 
moeite genomen deze regel even mee te 
delen, de meeste passagiers maakten deze 
reizen al jaren en kenden dus de regels 
precies... Er vond even een korte gedachte-
uitwisseling plaats met de coördinator en toen 
was ook deze – bijna - ramp weer opgelost. 
Het had me anders langdurig nachtmerries 
opgeleverd.  
 
Heeft iemand nog toevallig een spoeltje voor 
een DAM Quick 1001? Die kan mij een groot 
plezier doen. 
 
P.S. Men is bezig een hengelsportbeurs, 
inclusief  tweedehands spullen te organiseren 
bij Beuningen op 21 en 22 oktober. 
 
Graag tot ziens in Eindhoven, 
 
Harry Kelly 
 

 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
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Wie het weet mag het schrijven! 
 
Dit artikeltje gaat over een “opwind(end) 
geval”, grotendeels gemaakt van kunststof. We 
hebben sterke aanwijzingen dat het een 
attribuut betreft dat is ontworpen voor de 
visserij. Het bevat namelijk een spoeltje dat 
gevuld is met nylon en er zit een (niet 
draaibaar) voetje aan waarmee het geheel in 
een reelhouder is te plaatsen. Een soort 
armpje met aan het einde een klein 
porseleinen oogje kan voor het spoeltje 
worden geklapt; draait men aan het slingertje 
dan klapt het armpje zijwaarts weg. Bij het 
draaien aan de slinger draait ook het spoeltje 
hortend mee, dit wordt veroorzaakt door een 
soort elastieken opwindsysteem in het 
binnenste van de molen. 
 

 
U.F.O. op landingsbaan 

 
Op de foto’s ziet u het apparaat (zonder merk, 
logo, geboorteland of naam maar wel heel 
netjes en strak afgewerkt met enkele slimme 
constructieprincipes) in gemonteerde en 
gedemonteerde staat. Het kostte de nodige 
moeite uit te vissen hoe het apparaat 
geweldloos uit elkaar gehaald kon worden en 
dankzij een (PSP) vismaat is dit gelukt. Het 
kostte trouwens twee keer zoveel tijd  om het 
apparaat weer in elkaar te zetten. Alles paste 
echter perfect. 
 
Dit hele gedoe gaf  echter geen antwoord op 
de vraag hoe het apparaat gebruikt diende te 
worden. Er mee werpen lukt niet, lekker een 
lijntje binnendraaien lukt evenmin. Hoe er een 
vis mee valt te drillen is een compleet raadsel. 
Toch zit het geheel te ingenieus in elkaar om 
er geen visaardige bedoelingen achter te 
zoeken, het heeft beslist een bepaalde functie. 

Het is op industriële wijze gegoten (of beter: 
gespoten), bestaat uit een hoogwaardige soort 
kunststof, is zeer netjes afgewerkt (geen 
bramen) en is behoorlijk krasbestendig. 
 

 
Anatomische les van een U.F.O. 

 
Zo te zien is het niet afkomstig uit een zeer 
goedkoop Aziatisch productieland, maar ik kan 
me vergissen. De verkoper (op de beurs in 
Eindhoven) vertelde me bij de koop nog iets, 
maar ik was zo afgeleid door al het moois op 
z’n tafel zodat ik niet goed luisterde. Misschien 
verklapte hij wel de gebruiksaanwijzing. En nu 
zit ik er mee... Want niemand van de 
vakbroeders (allen met een rijke 
vismateriaaltechnische ervaring) die ik het 
molentje toonde, had iets dergelijks eerder 
gezien of kon bij benadering vertellen hoe er 
mee gevist kon worden. Terwijl ze aandoenlijk 
hun best deden, ik wist niet dat ze zoveel 
fantasie hadden. 
 
Toch kan het best zijn dat, ergens in ons nog 
niet bekende streken, er massaal met dit soort 
molentjes wordt gevist. Zelf denk ik dat het is 
ontsproten aan hetzelfde brein dat ook de 
“Massart” molen ontwierp. Waarom? Nou, 
kennelijk dol op plastic en op onmogelijke 
constructievormen. Zeker weten doe ik het 
niet. Wie het weet mag het schrijven, 
ondergetekende zal u daarvoor zeer erkentelijk 
zijn. Zolang staat het bij me bekend als een 
U.F.O. (*) 
 
Harry Kelly 
 
(*) Unidentified Fishing Object 
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De teenerjaren van DE VISSER nader bekeken! (1) 
 
In de eerste aflevering van deze feuilleton over 
het wel en wee van “ons boekske” dat nu ter 
ziele is, konden we zien hoe dit visblad op 
klein formaat zich een vaste plaats wist te 
veroveren in vissend Nederland en België. We 
konden lezen hoe Jan Schreiner een lans brak 
voor het terugzetten van snoek, hoe Rini 
Groothuis het moderne karpervissen 
introduceerde en hoe Oscar van Nooten begon 
aan de zeer lange reeks van zijn Wedstrijd 
ABC. 
 

 
Rini Groothuis bleef jarenlang over allerlei 
nieuwe zaken op karpergebied schrijven. 

Nu ik een nieuwe stapel van 10 ingebonden 
jaargangen naast me heb liggen, ben ik 
misschien wel nieuwsgieriger als de VHV 
leden om te zien wat voor leuke dingen er 
allemaal in staan. Want laten we wel wezen, 
vissen mag dan soms gebeuren in 
competitieverband, het is vooral het plezier in 
onze hobby dat maakt dat het mij en vele 
andere vissers nooit verveelt en zal vervelen. 
Ik sla de jaargang 1977 nu open en lees op 
bladzijde 2 van het januari nummer dat dieven 
in de burelen van DE VISSER een enorme 
schade veroorzaakt hebben. Niet echt een 
begin om vrolijk van te worden. 
 
Ook nu leer ik nog de nodige zaken. 
 
Als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis 
van de Nederlandstalige hengelsport, is het 
bladeren in jaargangen van 30 jaar geleden 
zeer educatief. Je komt altijd weer informatie 
tegen die je niet wist of, wat ik zelf erg 
interessant vind, je komt verbindingen en 
achtergronden tegen waardoor je bepaalde 
ontwikkelingen van b.v. hengelsportfirma’s nu 
na zoveel jaren beter begrijpt.  
Naast het nog weer eens opnieuw lezen van 
de vele interessante redactionele artikelen, 
vind ik het vooral het snuffelen in de oude 
advertenties een leuke bezigheid. Je leert 

wanneer bepaalde noviteiten op 
hengelsportgebied voor het eerst op de markt 
kwamen. Je komt verder tot de conclusie dat 
heel wat hengelsportzaken en groothandels 
verdwenen zijn of, wat ook zo nu en dan 
gebeurd is, juist zijn uitgegroeid tot grote 
spelers op hengelsportgebied. 
Ik zal voor de aardigheid eens een paar 
voorbeelden uit de laatste 70er jaren geven. 
Zo kwam ik advertenties tegen van 
hengelsportzaken zoals Hes van Zweeden, 
Frans Knuth, Du-Ba, Christ Dikmans, 
Hengelsport Nicole en Hengelsportcenter 
Croes en volgens mij bestaan die anno 2006 
niet meer. Je ziet echter ook de eerste 
advertenties van Bruins Boxmeer en deze 
firma is doorgegroeid tot een van de meest 
gerenommeerde groothandels, te weten 
Ultimate Hengelsport en ze zitten nog steeds 
in Boxmeer. Groothandels die in de 70er jaren 
adverteerden en nu niet meer bestaan zijn o.a. 
Wijnberg, Safap, Lavis, Mitchell Sport, Kenzo 
en Harodex. 
 

 
Wedstrijdvissen, ook van de Belgische 
ploeg, was altijd een belangrijk onderwerp. 

Ik schrok ook van het minder prettige nieuws 
dat oud-medewerker Frans Domhof door een 
ongelukkige val op 24 januari 1977 overleden 
is want ik vond zijn artikelen destijds zeer 
modern en vooral praktisch. Een andere 
bekende naam die ik in deze jaargang tegen 
kwam was van iemand die nog springlevend is 
en het hopelijk ook nog wel een tijdje wil 
blijven. Onze eigen VHV voorzitter Luc de 
Medts. In het artikel Oscar’s Wedstrijd ABC 
van het december 1977 artikel laat Oscar 
weten dat zijn vriend Luc op zoek is naar oud 
hengelsportmateriaal en oude visboeken in alle 
talen. Wie iets kwijt wil kan per brief of per 
telefoon contact met Luc opnemen en ik 
vermoed dat diverse lezers dat gedaan 
hebben. Ach, dat kan onze voorzitter hier zelf 
wel even bevestigen of ontkennen. Dat deze 
oproepen kunnen resulteren in leuke spullen 
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voor de verzameling en interessante 
contacten, weet ik uit ervaring. 
Een ander VHV bestuurslid dat zeer regelmatig 
met leuke praktijkartikelen in deze jaargang te 
vinden is, is Iwan Garay. Ik denk dan niet 
alleen dat de tijd toch wel enorm snel gegaan 
is maar ook dat de kracht van DE VISSER toch 
vooral te vinden was in het feit dat alle 
medewerkers stuk voor stuk praktijkvissers 
waren met liefde voor hun hobby en geen 
broodschrijvers. 
 
Weinig foto’s, veel tekst en veel meer 
advertenties 
 
Over schrijven gesproken, destijds waren het 
vooral behoorlijke lange artikelen met slechts 
enkele foto’s en ik denk en meen nog altijd dat 
men van een goede tekst meer leren kan dan 
van mooie foto’s. 
Als we dan toch aan het vergelijken zijn, ook 
op advertentiegebied zag DE VISSER einde 
70er jaren er heel wat anders uit dan in 2005. 
Zo kom ik voor een willekeurige uitgave anno 
1978 op 16 pagina’s advertenties op een totaal 
van 48 pagina’s, dus 33% van het totaal en 
daar zou iedere uitgever zeer content mee zijn. 
Kijk in naar een uitgave herfst 2005 dan tel ik 
slechts 15 pagina’s advertenties op een totaal 
van 100 pagina’s, dus maar 15%. Dat de 
exploitatie van het blad zo’n 30 jaar geleden 
dus een positiever saldo opleverde na in 2005 
lijkt me dus zeer aannemelijk. 
In de 70er jaren zagen we ook veel meer 
advertenties van hengelsportspeciaalzaken uit 
zowel Nederland als Belgie. Waarschijnlijk 
waren er toen meer franken en guldens 
beschikbaar om te adverteren doordat de 
marges op de hengelsportproducten 
aanzienlijk hoger waren dan nu. Ook zie je in 
veel van deze advertenties dat de 
hengelsportzaken speciale acties met 
interessante koopjes hebben en zelf 
voorlichtingsavonden over noviteiten, zoals 
destijds de introductie van carbon hengels, 
organiseren.  
Dat destijds het gras bij de buren ook al 
groener was dan thuis, kun je opmaken uit het 
redelijk grote aantal advertenties voor unieke 
visstekken waar je altijd schijnt te vangen. Het 
sportvissen op de Noordzee met grote kotters 
vanuit IJmuiden, Scheveningen, Den Helder en 
Den Oever was toen nog zeer populair, 
waarschijnlijk omdat er nog lekker gevangen 
werd. We zien ook al meer reclame voor 
visreizen naar Ierland, Noorwegen en 
Guernsey, vaak in combinatie met een 
redactioneel artikel over deze trips, wat dat 
betreft is er niets veranderd. 

Dat de firma BIFA anno 1978 in Deurne 
gevestigd was, wist ik niet en waarschijnlijk 
kom ik in latere nummers van ons boekske de 
verhuizing naar Linden wel tegen. 
Naast het vrij grote aanbod aan advertenties, 
komen we ook de nodige redactionele 
materiaalteksten tegen en het was vooral 
Oscar die ons deze informatie verschafte 
Trouwens, het was in die dagen ook niet 
ongewoon om uitgebreid aandacht te 
schenken aan noviteiten in een groot 
redactioneel artikel. Als ik in het januari 1979 
nummer op 3 volle bladzijden lees hoe 
geweldig Rini Groothuis de nieuwe Optonic 
beetverklikkers vindt, dan zou dat artikel nu de 
naam advertorial gekregen hebben... 
Ik vermeldde al dat Oscar met grote regelmaat 
de rubriek Materiaaltips verzorgde en daarom 
kwam er een glimlach op mijn gezicht toen ik 
zo nu en dan deze rubriek ook verzorgd zag 
door A. Noveltier want dat was net als Tim 
Eeckhofs een van de pseudoniemen van 
Oscar... 
Maar, wat maakt het uit, zolang de lezer maar 
tevreden blijft en gezien het feit dat DE 
VISSER met ingang van het mei 1979 nummer 
van48 naar 56 pagina’s gaat, zal dat zo zijn. 
 
Nieuwe medewerkers in het begin van de 
80er jaren. 
 
Als een blad dikker wordt, is er vaak ook 
behoefte aan nieuwe redactionele 
medewerkers, zo ook bij DE VISSER. Een van 
de nieuwe namen van de 14e jaargang is die 
van Jos Vanrunxt en hij schreef vooral over het 
vissen met kunstaas. Ik weet nog goed dat ik 
destijds als gewoon abonnee deze artikelen 
interessant vond om het ook mijn favoriete 
manier van vissen was en daar kun je dan 
nooit teveel over lezen en van leren. 
 

 
Medewerker Jos Vanrunxt was een van de 
eerste hengelsportjournalisten die 
visvideo’s maakte zoals deze over het 
nieuwe verschijnsel karperen met boilies. 
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Stef de Bruin schreef meer over het zeevissen 
op de Wadden, het vissen op aal in Friesland 
en niet te vergeten het vissen op snoekbaars 
op en rond het Sneekermeer. Dat er in het 
begin van de 80er jaren goed snoekbaars op 
het Sneekermeer gevangen werd, weet ik uit 
eigen ervaring omdat ik diverse keren de 
opening van het snoekbaarsseizoen daar op 
de boot van Willem Zandstra meegemaakt 
heb. Ik denk dat men toen ook door het 
ongelimiteerd meenemen van alle gevangen 
snoekbaarzen de kip met de gouden eieren 
geslacht heeft. Ook al schreef Stef 10 tot 20 
jaar later nog steeds in de diverse 
hengelsportbladen over de supervangsten, in 
werkelijkheid waren de vangsten toen 
minimaal, jammer maar waar. 
 

 
In de 80er jaren heb ik veel geschreven 
over het maken en vissen met takels. 

Tot mijn grote verbazing kwam ik ook enkele 
artikelen van een goede Spaanse kennis, 
Emilio Fernandez Roman, tegen en deze 
handelden over kunstvliegen voor zee. De 
naam van auteur Roger Schollaert ben ik ook 
in deze tijd tegen gekomen. Ondanks de 
introductie op de allereerste gele pagina van 
de eerste Gele Gids voor de Sportvisser heeft 
deze auteur het niet echt lang volgehouden. 
Waarom niet, moet ik nog maar eens aan 
Alfred de Scheemaecker vragen. Peter Lobs 
houdt het met zijn Onderlijnen Lexicon langer 
vol en dat geldt ook voor onze medewerker 
Schlouff die de nodige goede vliegvisstekken 
beschrijft. Dat Schlouff het wel heel lang als 
medewerker heeft volgehouden, weet ik uit 
eigen ervaring. Ik mag me ook gelukkig prijzen 
dat ik misschien als een van de weinigen 
verzamelaars van hengelsportboeken een 
exemplaar met opdracht van zijn boek “Met de 
vlieg op forel” bezit. 
 
Als ik goed geïnformeerd ben, is Schlouff 
inmiddels ook vertrokken naar het land van de 
eeuwige jachtvelden en visstekken en vroeger 
of later zullen we allemaal die reis maken... 
 

 
Veel artikelen en ook foto’s werden 
“geleend” van de OVB. 

Een van de goedkoopste medewerkers, men 
betaalde niets, was het OVB Bericht waaruit 
met de regelmaat van de klok interessante 
artikelen “geleend” werden. Dit gedrag is niet 
helemaal vreemd in de wereld van de 
hengelsportbladen. Zo weet ik dat ik een keer 
aan Karl Koch, destijds hoofdredacteur van het 
Duitse blad Blinker vroeg wie er achter de 
initialen G.K. schuil ging. Hij moest wat lachen 
en vertelde me heel geheimzinnig dat achter 
deze twee letters het woord GeKlaut, gejat, 
schuilging.  
In het mei nummer van 1981 kom ik dan voor 
het eerst mijn eigen naam tegen. Niet zozeer 
als medewerker maar meer als abonnee die 
vraagt of er lezers zijn die hem kunnen helpen 
met gegevens van grote snoeken boven de 16 
kg voor een nieuw boek van Fred Buller. Dit 
was het begin van mijn connectie met DE 
VISSER die tot het laatste nummer zou blijven 
voortduren en ik ben blij dat ik nog steeds een 
goed contact met Alfred de Scheemaecker 
heb. 
Andere nieuwe namen die zo nu en dan 
opduiken zijn die van Constand van Schelven 
en Rein van Rutten, toen al gevestigde namen 
op hengelsportgebied. 
Tijdens het doorbladeren van jaargang 1982 
vonden er enige verrassingen plaats. Ik was 
namelijk al heel lang de mening toegedaan dat 
mijn allereerste redactionele bijdrage aan DE 
VISSER in maart 1983 verscheen onder de 
titel “PAC-mannen in Holland”. Het artikel ging 
niet alleen over het vissen op snoek met dood 
aas maar bevatte tevens de oproep om te 
komen tot de oprichting van een 
Snoekstudiegroep Nederland-Belgie. Maar wat 
blijkt nu, in het mei 1982 nummer staat een 
artikel van bijna 4 pagina’s met als titel: “ 
Snoeken met pen en papier” door mij 
geschreven. Dit artikel gaat over het 
verzamelen van kanjersnoeken en is tevens 
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een bespreking van het boek “Pike and the 
Pike Angler”. Lezers die toen mijn goede raad 
dit boek te kopen, hebben opgevolgd, zullen er 
geen spijt van hebben want dit boek is 
inmiddels honderden euro’s waard. 
Maar goed, dit was de eerste verrassing en de 
tweede was dat in het augustus nummer 1982 
ook nog een artikel uit mijn typemachine 
geplaatst is en dat gaat over Musky snoeken. 
Als laatste verrassing vond ik dan nog een 
artikel van 5 pagina’s in het december ’82 
nummer met als titel: “S…noekbaars op laag 
water zoeken”. En dan was er in januari 1982 
nog een Jan Eggers artikel over de 

wonderbaarlijke vangsten van Jürg Nötzli, ook 
4 pagina’s en dat wist ik ook niet meer. Dus ik 
moet mijn mening dat mijn PAC-mannen artikel 
mijn allereerste redactionele bijdrage aan DE 
VISSER was herzien want er waren nog 4 
eerdere publicaties van mijn hand. Hoeveel er 
daarna nog verschenen zijn, weet ik niet. Het 
moeten er honderden geweest zijn en ik denk 
niet dat ik ze allemaal ga tellen, ik kan die tijd 
beter gebruiken om lekker te gaan vissen of 
eventueel een nieuw artikel te schrijven voor 
het VHV blad... 
 
Jan Eggers

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

 

SLUIMERENDE LEDEN: LAAT U ZIEN!!! 
 
Wij als bestuursleden zien iedere beurs met 
vreugde in het hart een groot gedeelte van 
onze medeverzamelaars opdraven. Dat deze 
ontmoetingen aanleiding zijn tot eindeloos 
"bomen" over onze geliefde hobby moge 
duidelijk zijn. 
 
De beurzen zijn er heus niet alleen voor om te 
ruilen, te kopen of te verkopen. Integendeel! 
Dat wij op onze beurzen niet ALLE leden van 
de club mogen ontmoeten, vinden we echter 
vreselijk jammer. Om deze afwezigen over de 
drempel te helpen, willen wij die leden die nog 

nooit op een beurs van onze club aanwezig 
waren ter kennismaking een gratis tafel 
aanbieden op onze gezellige ledenbeurs in 
Empel.  
Wij stellen daarvoor een vijftal tafels ter 
beschikking onder het motto: Wie het eerst 
belt, krijgt een gratis tafel. Telefoon 0118-
615818 
 
Hopelijk binnenkort tot ziens. 
 
Iwan Garay 
 

 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
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Over “specials” en “duals” en “special duals” 
 
In 1969 introduceerde Mitchell de eerste 
molens met een gevorkte voet in combinatie 
met een bijbehorende Conolon hengel. De 
ondertussen legendarische Mitchell 500-serie 
zag het licht. In Europa vooral gekend als de 
dual-serie. "Dual" is de afkorting van het franse 
"dualité", wat twee-eenheid betekent. Hengel 
en molen en deze werden in principe als set 
verkocht. 
 
Het idee hierachter was dat men 's winters 
minder koude handen kreeg omdat men geen 
molenvoet tussen de vingers hoefde te 
klemmen. Een andere theorie was dat men in 
Frankrijk de molen vaak achter op de hengel 
plaatste om gemakkelijker te kunnen werpen 
en beter aan te kunnen slaan bij het vissen in 
snel stromende rivieren en op moeilijk te 
bereiken plaatsen. De eerste types die 
gelanceerd werden, waren de Mitchell 510 met 
de aanduiding "special" voor Europa en 
"Garcia" voor Noord-Amerika. Deze molens 
werden in bescheiden oplages geproduceerd. 
 

 
Mitchell 508 

 
Ondanks het geringe commerciële succes, 
werden in 1970/71 ook andere types 
geïntroduceerd waaronder de 508 (gebaseerd 
op de ultralichte en snelle 408), de 500 
(waarvoor de 300 model stond en daarom in 
een zwarte kleur kwam) en de 540 (de 440) 
met semi-automatische beugeloverslag. Enkel 
voor de niet-Europese markt werd het "low 
budget model" 524 gemaakt. Catalogi uit die 
tijd vermelden wel de beschikbaarheid van 
linkshandige uitvoeringen (511, 501, 509 en 
541), doch we kunnen nu stellen dat deze naar 
alle waarschijnlijkheid nooit het daglicht zagen. 
Toen alras bleek dat het concept bij het 
vissende publiek niet bleek aan te slaan, werd 
het idee van linkshandige modellen definitief 

opgeborgen. Wat in de catalogi werd vermeld, 
kan dus als "wishful thinking" van de 
marketingjongens worden afgedaan. 
 

 
Mitchell 508 “dual” 

 
De 508 werd gelanceerd in 1970 in 2 
uitvoeringen: de 508 "special garcia" voor 
Noord-Amerika en de 508 "special dual" voor 
Europa. De sticker "dual" kan wel eens 
ontbreken. De gevorkte voet van de 508 wilde 
nog wel eens stukgaan en daarom 
produceerde Michell extra molenhuizen voor 
de USA en voor Europa een los verkrijgbare  
Mitchell 508 in "special" uitvoering. 
 
In 1971/72 werden alle bovengenoemde 
Europese modellen in de “dual”-uitvoering 
gemaakt. Het tij keerde echter voor de Mitchell 
500-serie omdat in die tijd het concept 
economisch niet doordacht was; je kon hengel 
en molen immers niet los van elkaar 
gebruiken. Veel molens gingen retour fabrikant 
omdat ze gewoon niet meer verkocht werden. 
Eigenlijk zou je kunnen stellen dat de Mitchell 
500-serie te exclusief was. In 1973 werd 
daarom de productie van alle 500 modellen 
gestopt. 
 
Wat kunnen we stellen betreffende de 
zeldzaamheid? Gezien de geproduceerde 
aantallen en de diversiteit aan uitvoeringen en 
gezien het beperkte aanbod op internet, 
beurzen en veilingen, zijn bijna alle 500 
modellen zeldzaam tot zeer zeldzaam 
geworden en dus een gewild verzamelobject 
voor de Mitchellverzamelaars. 
 
Verzamel ze! 
 
Dries Hanzens 
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Tijdloos sportvissen, een recensie 
 
De schrijver 
De schrijver van deze verhalenbundel, Hans 
van der Pauw, is historicus, die zijn passie 
voor hengelsport en geschiedkunde in zijn 
boek “Tijdloos sportvissen” op een 
toegankelijke en creatieve wijze heeft 
gecombineerd. Blijkens de informatie op de 
achterzijde van het boek maakte hij als jongen 
rond 1968 de polders rond zijn ouderlijk huis in 
Rodenrijs onveilig; deze werden vanaf 1991 
verruild voor de kleipolders in de kop van 
Noord-Holland. Beroepsmatig was hij geruime 
tijd aan de hengelsport verbonden. Zo werkte 
hij in de jaren ’70 in de hengelsportzaak van 
Ronald Fenger. Ook ontwierp hij een 
karperhengel voor de firma Hardy, die in 1977 
als de “Benelux-V” op de markt kwam. 
 

 
 
Het oogmerk 
Wat hem met het publiceren van “Tijdloos 
sportvissen” voor ogen stond, laat zich het 
beste illustreren aan de hand van twee citaten 
uit de aanvang van het boek: “Het is mijn 
bedoeling geweest de lezer mee te nemen op 
een reis door bijna een eeuw Nederlandse 
hengelsportliteratuur in de hoop dat hij bij 
thuiskomst vooral deze ervaring rijker is: dat 
vissen meer is dan het vangen van vis.” “[…] 
Wijde polders, imposante wolkenluchten, 

ochtendmist over een rimpelloos watervlak – er 
valt nog zoveel méér te genieten!” 
 
Een bloemlezing 
Hans van der Pauw maakt in de inleiding een 
vergelijking met de Engelse literatuur die door 
haar langere hengelsporthistorie een veel 
rijkere traditie kent, zowel wat betreft de 
literaire kwaliteit van hetgeen men aan het 
papier toevertrouwde, als m.b.t. de gebruikte 
materialen en technieken. Deze voorsprong 
hebben zij tot ver in de 20e eeuw behouden. 
Het samenbrengen van een selectie uit de 
door het lezerspubliek meest gewaardeerde 
publicaties in compilaties of bloemlezingen, is 
daardoor in Engeland reeds sinds lange tijd 
een bekend en geliefd verschijnsel. 
 
In Nederland ontbrak dit genre tot nu toe. De 
schrijver is van mening dat er echter ook in de 
Lage Landen sinds het einde van de 19e eeuw 
wel degelijk heel wat interessante en 
kwalitatief waardevolle hengelsportliteratuur 
gepubliceerd is. Juist het tijdverloop maakt 
dergelijke verhalen en de sfeer die er uit 
spreekt voor de hedendaagse lezer extra 
aantrekkelijk. Dit vormt voor hem dan ook de 
reden om nu zijn keuze uit de Nederlandse 
hengelsportliteratuur te maken. 
 
De bloeiperiode 
Het zwaartepunt van deze keuze legt Hans 
van der Pauw op het tijdvak van eind jaren ’40 
tot eind jaren ’70. Deze periode kenmerkte zich 
door optimisme, vooruitgang en toenemende 
welvaart, die eveneens tot uitdrukking kwam in 
een grote bloei van de Nederlandse 
hengelsportliteratuur. Voordien bestonden 
hengelsportpublicaties vnl. uit een soort 
handleiding om vis te vangen en kwam de 
beleving van het vissen zelf niet of nauwelijks 
aan bod, terwijl er van enige literaire dan wel 
verhalende kwaliteit nauwelijks sprake was. 
 
Doordat de koopkracht toenam en vrije tijd een 
algemeen verschijnsel werd, groeide het leger 
hengelaars gestaag. Er kwamen betere en 
modernere hengelsportmaterialen voor een 
grotere groep binnen bereik. Dit stimuleerde de 
verdere ontwikkeling en verfijning van 
bestaande vistechnieken, de introductie van 
nieuwe methodes: het vissen met de 
werphengel deed zijn intrede, en het 
bekend(er) worden van voor Nederland nieuwe 
specialismen, zoals het vliegvissen. 
De boeken uit deze periode besteedden 
nadrukkelijk aandacht aan het plezier in het 
vissen en aan het welzijn en behoud van de 
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vis: trots meenemen werd behoedzaam 
terugzetten. 
 
De verschraling 
Na de bloeiperiode verschenen er vanaf het 
begin van de jaren ’80 volgens de schrijver ook 
nog wel goede boeken, zeker in vistechnisch 
opzicht, maar tevens ontstond een duidelijke 
verzakelijking, waardoor de romantiek van de 
bloeiperiode grotendeels verdween. Het 
resultaat, het scoren, kwam voorop te staan. 
Het selectief jagen op kanjers en het 
verbeteren van persoonlijke of plaatselijke 
records raakte in de mode, mede door Engelse 
invloeden. 
 
De meer subtielere methoden en het genieten 
kregen steeds minder aandacht, hetgeen ook 
leidde tot een verschraling van het literaire 
gehalte van de in deze periode verschenen 
boeken.Tevens liep het aantal publicaties 
terug, aangezien in deze periode steeds meer 
videoproducties ontstonden. 
 
De opbouw van het boek 
Na het in de eerste drie hoofdstukken 
behandelen van de thema’s: “Een sport voor 
heren?”, “Val niet op!” en “Materialen en 
technieken”, volgen hoofdstukken die aan het 
vissen op een bepaalde vissoort, bijv.: “Snoek” 
of “Karper”, of aan een aantal vissoorten, bijv.: 
“Zeelt en barbeel” of “Winde en meun”, dan 
wel aan een bepaalde vorm van hengelen, 
bijv.:“Zeevissen”, zijn gewijd. Het boek wordt 
besloten met de hoofdstukken “Wel en wee” en 
“Nawoord”. Uiteraard ontbreekt een overzicht 
van de gebruikte literatuur en illustraties niet. 
 
De schrijver schetst ons door het per 
hoofdstuk/onderwerp chronologisch opnemen 
van goed gekozen fragmenten van de meest 
bekende hengelsportpublicaties uit de periode 
1899 – 1989, de boeiende ontwikkeling in 
optiek, mentaliteit en techniek gedurende dit 
tijdsgewricht.  
 
Het is bepaald geen sinecure om tot een 
zodanige verzameling van losse verhalen te 
komen, dat deze de evolutie in opvattingen en 
materialen door de jaren heen duidelijk 
weerspiegelt, zonder afbreuk te doen aan de 
leesbaarheid van het geheel. Naast een goed 
ontwikkeld gevoel, dat de schrijver bij zijn 
selectieproces de weg moet hebben gewezen, 
ligt aan het boek veel monnikenwerk ten 
grondslag. 
 
Een weemoedig weerzien 
Het lezen van “Tijdloos sportvissen” was voor 
mij een weemoedig weerzien met oude 

bekenden uit mijn boekenkast, als: Aalderink, 
Dresselhuys, Geudeker, Schreiner, van 
Onck/van Beurden, de Winter en Groothuis, 
om er een paar te noemen. 
Van Schreiner zijn veel fragmenten 
opgenomen. Terecht, want hij is verreweg de 
meest productieve schrijver van ons land en 
beheerste vooral in de bloeiperiode de kunst 
technische raadgevingen op een luchtige wijze 
te larderen met veel opkomende en 
ondergaande zonnen, typische Hollandse 
wolkenluchten, uitgestrekte plassen, sappige 
polders, zacht ruisende rietkragen en 
kabbelende golfjes, tegen welk decor de lichte, 
perfect op elkaar afgestemde materialen 
menigmaal tot het uiterste werden beproefd, in 
de sportieve strijd tussen mens en vis. 
 
Naast Schreiner is er één andere schrijver die 
mij als visser zonder twijfel het meest heeft 
gevormd: Jan B. de Winter met het magistrale 
“Karpervissen”. Dit boek is mijns inziens het 
schoolvoorbeeld van wat Hans van der Pauw 
bedoelt. Jan B. de Winter is een grootmeester 
in het verwoorden van de filosofie en 
romantiek waar het bij het vissen om gaat. Hij 
transformeert vissen, van een louter op buit 
gerichte handeling, in een soort meditatief 
proces, waarin de hengelaar één wordt met 
zijn omgeving en tijdelijk in een hoger 
bewustzijn geraakt. Naast “Flitsend Nylon” 
verdient dit boek in ieders verzameling een 
ereplaats. 
 
Voor wie bestemd? 
Het schijnt mij toe dat “Tijdloos sportvissen” in 
verschillende behoeftes voorziet. Voor de in 
hengelsportliteratuur geïnteresseerde 
beginneling biedt het een uitgelezen kans om 
op een plezierige en laagdrempelige manier 
kennis te maken met een waardevolle bron 
van informatie over de Nederlandse 
hengelsporthistorie. Aan de hand van de 
opgenomen literatuurlijst kan men dan 
eventueel overgaan tot de aanschaf van de 
originele exemplaren, die bij diverse 
standhouders op onze verzamelbeurzen te 
verkrijgen zijn. 
Voor de gevorderde verzamelaar is deze 
bloemlezing ook zeer de moeite waard, al was 
het alleen al om het nostalgische “feest der 
herkenning”, zoals ik dat zelf ervaren heb en 
mij heeft doen besluiten weer vaker een 
klassieker ter hand te nemen om tijdloos te 
genieten. 
 
Kortom: warm aanbevolen! 
 
John C. Bel 
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Uit de oude doos 
 
Aanknopend bij het artikel in het vorig nummer, 
pen ik wat neer i.v.m. mijn subthema, foto's en 
fotopostkaarten. 
 

 
Met dergelijk materiaal kan je terecht fier 
als een gieter zijn! 

 
Heel interessant materiaal qua informatie i.v.m. 
oude hengelsportartikelen. Op de foto's herken 
je bamboehengels, rieten en tenen manden, 
molens of reels, akers, enz. Voorgevels van 
huizen en winkels lokken eveneens 
opzoekingwerk uit. Voorruitbeschilderingen, 
oude telefoonnummers aan de vitrine, 
merknamen voor visgerei, ... spek voor de bek 
van een bevlogen speurneus. 
 
Je zal eveneens vaststellen, dat veel 
hengelaars wellicht een b(l)oeiend 
verenigingsleven hadden. Groepsfoto's 
getuigen daarvan. Netgeklede mannen zitten 
fier geposeerd rond de tafel met hun veroverde 
beker. Eventjes gebruik ik mijn vergrootglas: 
waar, wanneer, welke wedstrijd? Ik stel me de 
vraag, waarheen zijn die verenigingsvlaggen 
en dergelijke? Zat er een zekere structuur of 
overkoepeling in die clubs? Dat kan allemaal 

aanleiding geven tot nader onderzoek in het 
kader van onze oude visspullen. 
 

 
Lekker rustig en onder het toeziend oog! 

 
Naast dat materiaal bekijk ik zeker de 
omkadering van de hengelaar. Was er toen 
een natuurlijkere omgeving dan nu? Was het 
idyllischer, rustiger, meer aanbod aan fauna en 
flora? Wie ging er vissen? De kledij en het 
materiaal verraden al veel. Rijk of arm; man, 
vrouw of kind? Ik geloof dat alle lagen van de 
bevolking aan de waterkant vertoefden. Ook 
zie ik meneer pastoor samen met familie een 
lijntje uitgooien. Soldaten konden zich tussen 
twee frontbeurten flink amuseren. Het kon ook 
zijn dat ze, noodgedwongen, zochten naar 
afwisseling voor de keuken. 
 

 
Uit een ver en grijs verleden… 

 
Wat het meest aanspreekt en verklaart, is de 
achterzijde van een foto: wie staat op de 
voorzijde? Welke groep? Waar en wanneer?  
 
Vaak staan bepaalde zaken genoteerd: een 
proficiat, een bedankje, maat en gewicht van 
de vis...  
 
Enkel en alleen het zicht van die roeibootjes, 
doet mij denken aan een nieuw subthema! 
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Misschien liggen er nog oude zichtkaarten of 
foto's ergens verloren in een hoekje van een 
lade. 
 

 
Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? 

Zo er hengelaars in de familie zijn of waren, 
hebt U waarschijnlijk nog oude kiekjes aan de 
waterkant, of afbeeldingen van trofeeën. Indien 
U deze foto's kwijt wilt, ben ik erg 
geïnteresseerd. 
 
Jean-Marie Cottyn 
Rollegemkerkstraat 116 
8510 Rollegem 
België 
0032/56203601 
 
 
 
 

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

 
 

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

NIET VERGETEN: 
 

EUROBEURS     2006:  zaterdag 28 oktober 
EMPELBEURS    2007:  zaterdag 21 april 

EUROBEURS     2007:  zaterdag 27 oktober 
EUROBEURS     2008:  zaterdag 25 oktober 
EUROBEURS     2009:  zaterdag 31 oktober 
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WIE VULT DE EXPOBOX??? 
 
De opzet van de bedenkers van de EXPOBOX 
was om de bezoekers van onze beurzen 
kennis te laten maken met zeldzame en 
leerzame voorwerpen uit onze 
hengelsportgeschiedenis. Kortom zaken die je 
niet elke dag onder ogen krijgt. 
 
In de loop van de afgelopen jaren hebben we 
tal van unieke verzamelstukken achter het glas 
van de box tentoongesteld. We denken o.a 
aan de verzameling molens "Made in Holland", 
de collectie van de allereerste werpmolens, 
zoals die door Illingworth in Engeland werden 
gemaakt, de verzameling gouden Mitchells die 
nog net te bewonderen waren, voordat ze op 
een Engelse veiling de stoppen deden 
doorslaan en de selectie van prachtige, oude 
Zwitserse werpmolens. 
 
Drie van deze opzienbarende exposities 
werden verzorgd door bestuursleden van onze 
vereniging, die op deze manier hun 

kroonjuwelen lieten bewonderen. Zij hebben 
dacht ik, het goede voorbeeld gegeven en 
hopen nu dat ook de overige leden hun beste 
beentje (lees:verzameling) voorzetten, om de 
traditie van de EXPOBOX in leven te houden. 
 
We nodigen onze leden uit om de komende tijd 
de EXPOBOX op de beurzen te vullen met de 
pronkstukken uit hun verzameling. De box 
meet ongeveer 80 bij 80 en er kunnen 
ongeveer negen werpmolens in. Als u zich bij 
één van de bestuursleden aanmeldt, krijgt u 
een gratis tafel ter beschikking op een van 
onze beurzen. De box kan worden afgesloten, 
zodat uw eigendommen veilig achter glas 
liggen. 
 
We wachten met spanning op de eerste 
aanmelding!!! 
 
Iwan Garay 
 

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

 

WIN EEN LID 
 
In een tijdsbestek van iets meer dan tien jaar is 
het ledenbestand van onze club gegroeid tot 
iets minder dan 100 leden. Dat aantal heeft 
ons eerlijk gezegd erg verrast, want op zoveel 
hengelsportverzamelaars hadden we bij de 
oprichting echt niet gerekend. Zoals bij iedere 
andere club is het ledental natuurlijk niet 
stabiel; er vallen ieder jaar door allerlei 
omstandigheden enige leden af, en er komen 
ieder jaar weer leden bij. 
  
Willen we in staat blijven om onze twee 
jaarlijkse beurzen te organiseren en twee 
kostbare clubbladen aan u toe te sturen, dan 
moeten we minstens op ongeveer honderd 
leden kunnen rekenen. We doen ons best om 
via vooraankondigingen in visbladen, 
plaatselijke dag- en weekbladen en vooral via 
onze website alle mensen te bereiken die 
mogelijk interesse zouden kunnen hebben om 
lid van onze vereniging te worden. Maar de 
allerbeste benadering van een potentiële 
verzamelaar is toch een persoonlijke 
benadering. 
 
Daarom doen wij een oproep aan onze leden 
om in hun naaste omgeving te speuren naar 
mogelijk nieuwe leden. Als het lukken zou om 
een nieuw lid te werven, dan willen wij u 
daarvoor een beloning geven in de vorm van 

een jaar gratis lidmaatschap of een gratis tafel 
in Empel. Wie erin slaagt om twee nieuwe 
leden te werven, kan een gratis tafel op de 
EUROBEURS claimen. We zouden willen 
zeggen: aan de slag met de ledenwerving! 
 
Iwan Garay 
 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 

 
 

Het bestuur van ons 
verzamelkluppie heeft voor u de 
volgende beursdata vastgelegd: 

 
EUROBEURS     2006:  zaterdag 28 oktober 
EMPELBEURS    2007:  zaterdag 21 april 
EUROBEURS     2007:  zaterdag 27 oktober 
EUROBEURS     2008:  zaterdag 25 oktober 
EUROBEURS     2009:  zaterdag 31 oktober 
 
 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 

 
 

Elke winnaar van een Nobelprijs voor 
literatuur begon ooit met het schrijven 

van een artikel(tje)! 
 

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
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Op de boekenplank 
 
Over onze hobby zijn er de laatste jaren een 
hoop interessante boeken verschenen. 
Met name in Frankrijk heeft men grote 
inspanningen geleverd om de resultaten van 
jarenlang opzoekwerk voor iedereen 
beschikbaar te maken. Spijtig genoeg zijn deze 
boeken uitsluitend in het Frans verschenen. 
Maar geen nood, zelfs al versta je geen woord 
Frans, dan nog zijn deze boeken razend 
interessant. Vele foto’s, tabellen en tekeningen 
maken immers duidelijk waarover het gaat.   
 
Als je gaat bladeren in deze boeken (desnoods 
met een woordenboek erbij)  wordt je 
verwondering alleen maar groter, het word je al 
snel duidelijk dat er duizenden uren 
opzoekwerk aan deze boeken zijn 
voorafgegaan. 
 
Een greep uit de meest interessante boeken, 
allen uitgegeven bij PECARI / Atlantica-Biarritz 
: 
 
“Les Moulinets Mepps” door Laurent 
Quichaud en Jean-Noël Bohn 
ISBN 2-91284-836-9 , 104 blz., uitgegeven in 
januari 2005 
De meeste verzamelaars weten wel dat Mepps 
naast kunstaas ook molens heeft gemaakt. 
In dit boek bespreekt men het ontstaan, de 
ontwikkeling en de evolutie van alle modellen 
door Mepps op de markt gebracht. 
 

 

“Les Moulinets Ru-Mer, Ru et Alder” door 
Gilles Ollivier 
ISBN 2-91284-862-8, 172 blz., uitgegeven in 
november 2005 
RU molens zijn welbekend in Nederland en 
België, wie echter dit boek doorneemt zal 
verbaasd zijn over de enorme verscheidenheid 
aan molens van dit merk.  Alle modellen 
komen uitgebreid aan bod met tal van 
illustraties en wetenswaardigheden. 
 

 
 
“Les Bamistes Les Moulinets Peerless-
Bam” door Thierry Mazoyer 
ISBN 2-91284-844-X, 110 blz., uitgegeven in 
januari 2005 
BAM is nog zo’n bekende uit ons 
hengelverleden, het boek bevat minder foto’s 
dan voorgaande, de inhoud is echter meer dan 
interessant genoeg.  Een handige tabel laat 
toe elk Bam-model te identificeren en dateren 
 
Reeds langer verschenen titels, maar nu in 
een hernieuwde uitgaven en voorzien van veel 
meer illustraties dan voorheen : 
 
“Le grand livre des moulinets Français” 
door Bernard et Michèle Caminade 
ISBN 2-92184-848-2, 164 blz., uitgegeven in 
december 2004 
Reeds toe aan zijn derde uitgave, nu op A4 
formaat. Bevat nu veel meer foto’s en 
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afbeeldingen dan het oude pocketformaat.  
Met dit boek kan je zowat elke Franse molen 
identificeren (inclusief Mitchell, Luxor en 
Crack), gewoon een must voor elke 
verzamelaar !   
 

 
 
 “Les Moulinets LUXOR” door Jean-Noël 
Bohn en Philippe Sossong 
ISBN 2-921848-10-5, 153 blz., uitgegeven in 
juni 2000 
Een knaller van formaat, elke Luxor 
verzamelaar (en dat zijn er best veel…) die 
zichzelf een beetje respecteert moet dit boek 
gewoon hebben.  Ik kan geen detail bedenken 
dat er niet in besproken wordt !      
 
 
Andere titels uit de reeks zijn “Les cannes à 
Pêche de collection”, 213 blz., over alle 
soorten hengels, zeer uitgebreid, 
pocketformaat, ISBN 2-9509929-7-8 en 
“Leurres de Pêche”, 146 blz, bevat 
advertenties van Frans kunstaas uit de periode 
1893-1960, A4 formaat, ISBN 2-91284-866-0, 
onmisbaar om oud (Frans) kunstaas te 
identificeren 
 
Al deze boeken worden regelmatig nieuw 
aangeboden op eBay / Frankrijk, reken op een 
prijs tussen de 25 en de 35 euro per stuk (en 
dit is echt niks voor de schat aan informatie die 
ze bevatten !), wie meerdere boeken uit de 
reeks koopt krijgt meestal een verzendkorting. 

 
 
Op de valreep nog meer boekennieuws, dit 
jaar komt er een bijwerking uit van het 
bekende boek “The Wright Price Guide for 
the Reel Man” van Ben Wright, het enige boek 
dat zo ongeveer ALLE werpmolenmerken 
bespreekt, zeker in het oog houden en tijdig 
bestellen !  Voor de Mitchell-fanatici is er ook 
goed nieuws, dit voorjaar is het nieuwe boek 
van Dennis Roberts op de markt gekomen!  
Dennis’ vorige boek over Mitchell molens is 
reeds lang uitverkocht en exemplaren die nog 
op eBay worden aangeboden halen torenhoge 
prijzen.  Het nieuw te verschijnen boek zou 
worden uitgegeven in onbeperkte oplage, maar 
ik zou toch niet te lang wachten om het te 
bestellen… 
 
Jean-Paul Ceulemans 
 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
 

 
Het bestuur van ons verzamelkluppie heeft 
voor u de volgende beursdata vastgelegd: 
 
EUROBEURS     2006:  zaterdag 28 oktober 
EMPELBEURS    2007:  zaterdag 21 april 
EUROBEURS     2007:  zaterdag 27 oktober 
EUROBEURS     2008:  zaterdag 25 oktober 
EUROBEURS     2009:  zaterdag 31 oktober 
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Mutaties ledenlijst 
 
Roland Lindenbergh 
Henry Dunantweg 129 
7242 HH  LOCHEM 
Tel.: 0573-256834 
E-mail: roland.lindenberg@hetnet.nl 
D.A.M., Sagarra en Allcock werpmolens 
 
Michel Vercoelen 
Schoutenstraat 28 
1623 RX  HOORN 
Tel.: 0229245624 
E-mail: pienenmichiel@quicknet.nl 
Algemeen 
 
 
Nieuwe leden: 
 
J. ten Dolle 
Donsvlinder  59 
3723 TX  BILTHOVEN 
Tel.: 030-2619514 
E-mail: j.tendolle@wanadoo.nl 
Karper-boeken / -speldjes / -beeldjes 
 
Johan van den Hof 
Het Bon  9 
1687 TA  WOGNUM 
Mitchell / DAM 
 
P. Klepke 
Pendrechtsestraat  15 A 
3114 PD  SCHIEDAM 
Tel.: 06-53377156 
E-mail: fishingparts@hotmail.com 
Fair Play(Jan Schreiner) hengels / Shakespeare hengels & molens 
 
Stefaan Pil 
Kapelhoekstraat  69 
8600  DIKSMUIDE , België 
Tel.: 051-503080 
E-mail: pil.steff@scarlet.be 
Boeken 
 
 
Alex D.A. van der Velden 
Tel.: 020-6597966 & 06-51842408 
E-mail: jachtopziener@kpnplanet.nl 
oude / antieke vispullen zoals tuigjes, tuigendoosjes/boekjes, oude 
hengelsportboekjes, visklemmen, oude reeltjes / molentjes, aasketeltjes en 
speldjes / medailles en oude aktes en vergunningen 
 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Willem Cupedo 
Lambert Dieters 
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