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VOORWOORD
Na de eerder magere nieuwsbrief van vorige keer, vond ik dat onze leden eens recht hadden op een
dik en goedgevuld clubblad. Het nummer dat je nu vasthoudt is met zijn 36 pagina’s het dikste
nummer uit onze geschiedenis. Eigenlijk is het nu al een collectors-item! Wil jij meehelpen om dit
record te evenaren of het zelfs te breken? Gewoon: even een artikeltje schrijven…
Op 89 jarige leeftijd overleed op 29 november 2006 de bekende hengelsportpublicist Jan Schreiner.
Wie anders dan Jan Eggers kon beter voor een In Memoriam voor deze grootse figuur tekenen?
Ook de “Pêcheur de Livres”, Jean-Pierre Sougné is niet meer. Zijn vriend en vismakker Hugo Martel
brengt hem een laatste eerbetoon.
Van Jan Eggers krijgen we het tweede deel van zijn 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 “Conolon”-hengels.
Van Carl Kuipers krijgen we een kijkje achter de schermen bij de restauratie van een Alcedo Micron.
Iwan Garay geeft gewoontegetrouw een terugblik op de Eurobeurs van vorig jaar en geeft zijn visie op
de inhoud van de expobox die er toen stond.
Een overzicht van de “Lightweight” vliegenreels van het befaamde House of Hardy, krijgen we van
Hugo Martel. Hij tekent ook voor een artikel over Alfred Sougné en de geschiedenis van de
legendarische Brusselse hengelsportzaak “Maison Sougné”.
Van Jean-Paul Ceulemans vinden we meedere bijdrages. Jean-Paul is een gevestigde waarde
geworden voor ons blad. Niet alleen omwille van zijn heldere schrijfstijl maar ook door de veelheid van
onderwerpen die hij beheerst. Dit keer komen zowel een bespreking van een uiterst zeldzaam boek
over ABU-kunstaas, als Belgische beeldjes, wetenswaardigheden over octrooien en/of patenten,
molens uit het vroegere Tsjecho-Slowakije en de voormalige USSR aan bod.
Redacteur John C. Bel zorgde voor een vertaling van een artikel door Eric Dickhoff over het vissen op
zeeforel met splitcanehengels.
De cartoons in dit blad zijn van de hand van de Engelse tekenaar Arnold Wiles.
Noteer alvast volgende data in je agenda:
EUROBEURS
EUROBEURS
EUROBEURS

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

Zijn jullie van mening dat steeds maar dezelfde auteurs aan bod komen in ons blad? Doe er dan wat
aan! Klim zelf in de pen. Zoals je in dit nummer weer merkt, zijn er echt geen verzamelgebieden waar
we het nooit over 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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Van Jan… over Jan
Ik geloof dat het op de tweedehandsbeurs in
Schoten was dat onze voorzitter naar me toe
kwam met de vraag of ik niet een persoonlijk
artikel over de kort daarover overleden nestor
van
de
Nederlandstalige
hengelsportjournalistiek, Jan Schreiner, kon schrijven voor
ons clubblad. Ik heb zonder aarzelen meteen
“Ja” gezegd want ik ben van mening dat we
deze man die zoveel betekend heeft voor de
moderne sportvisserij in Nederland en Belgie
niet genoeg kunnen eren. Voeg daar aan toe
dat ik van een generatie ben die al vissend
opgegroeid is met het lezen van de vele
boeken die Jan Schreiner over –vooral- het
vissen in de polder schreef. Boeken die vooral
de sfeer, het plezier maar ook de zaken die
een bedreiging vormden voor onze hobby, heel
natuurlijk weergaven. Ik durf te zeggen dat zijn
boeken
en
honderden
artikelen
in
hengelsportbladen mijn manier van vissen in
grote mate beïnvloed hebben. Ik weet nog heel
goed hoe ik, als gevolg van zijn publicaties, in
de 70er jaren mijn eerste grote snoek levend
terugzette en dat deze handeling me een heel
speciaal gevoel gaf.
Tja, en als je dan ook nog de kans krijgt om
enkele jaren lang in Voor en Door DE VISSER
een briefwisseling met Jan Schreiner te
voeren, dan leer je de man die je al meer dan
40 jaar bewondert, nog beter kennen.

Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat in de
tweede uitgave van het visblad De
Hengelsportwereld van juli 1947 al een bijna
halve pagina grote advertentie voor dit boek
verschijnt. De uitgever van zowel dit boek als
dit visblad is de firma A. J. Bronswijk uit
Oostburg, Z.V en dat staat voor ZeeuwsVlaanderen. De hoofdredacteur van dit blad is
J. P. Schreiner uit ’s-Gravenhage.

Met mijn neus tegen de ramen van de
etalage...
Ik ben op mijn 4e jaar met vissen begonnen en
dat is ook het jaar waarin het eerste boek van
Jan Schreiner, “De kunst van het snoeken”,
volgens alle boekenlijsten uitkwam.

50-60 jaar geleden ging iedere gevangen
snoek zondermeer mee naar huis voor de
pot, Jan Schreiner zijn artikelen brachten
hierin een verandering.

Jan Schreiner viste ook graag met de droge
vlieg in de heldere Hollandse poldersloten.
In de volgende nummers lees je dan ook dat
door papierschaarste dit boek niet gedrukt kan
worden en tijdens een gesprek dat ik hierover
had met Jan Schreiner, vertelde deze me dat
dit boek uiteindelijk pas in 1948 gedrukt werd.
Het is trouwens niet zijn eerste boek want
tijdens een onderduikperiode in 1943 schreef
hij al het boek “De Polder In” dat pas in 1949
uitkwam.
En dat boek was dan weer het allereerste
visboek dat ik kreeg en dat ik nog steeds
koester.
Midden 50er jaren werd ik abonnee van "De
Sportvisser” en las ik met heel veel plezier de
artikelen van Jan Schreiner die toen in de
redactie zat. Vooral de artikelen over het
vissen met kunstaas in de polder mochten zich
in mijn belangstelling verheugen, vooral toen ik
als Sinterklaascadeau het boek “Flitsend

3

Nylon” kreeg. Nu was “Flitsend Nylon” ook de
naam van de hengelsportzaak die Jan
Schreiner en Willem Persoon op 1 september
1956 aan het Kleine-Gartmanplantsoen 33 in
Amsterdam openden en daar begint mijn
“eerste ontmoeting” met Jan Schreiner. Ik
woonde toen in De Rijp, een kleine 40 km van
Amsterdam, en zo nu en dan ging ik met mijn
ouders met de bus naar onze hoofdstad om
kleren en andere in het dorp niet verkrijgbare
spullen te kopen. In het voorjaar van 1957 ging
ik op een zaterdagmiddag met mijn vader naar
Amsterdam en ik had hem verteld dat ik bij
deze hengelsportzaak kunstaas wilde kopen.
Ik wist dat we vlak bij het Leidseplein moesten
zijn en op een gegeven moment stond ik dan
voor deze zaak die natuurlijk een veel groter
assortiment hengelsportmateriaal had dan de
klompen- en bezemzaak van de Weduwe van
Braam in ons dorp.

En toen waren er nog de nodige 30 cm plus
ruisvoorns te vangen.
Ik keek mijn ogen uit naar al die mooie
molentjes, hengels, soorten nylon en niet te
vergeten het grote assortiment kunstaas. Ik
zag hoe Jan Schreiner himself in de winkel een
klant de buiging van een werphengel liet zien
maar ik zag ook de prijzen van de spullen in de
etalage. Die waren van een zodanig hoog
niveau dat mijn budget verre van toereikend
was en ik de toch wel moeilijke beslissing nam
om niet naar binnen te gaan. Temeer niet
omdat mijn vader die destijds nog niet viste, ik
leerde het hem een paar jaar later, het zonde
van de duur verdiende en gespaarde centen
zou vinden. Daar kwam nog bij dat ik deze
spaarcenten eigenlijk gedacht had voor een 5
meter bamboe snoekhengel met koper in
koper bussen die ik een paar maanden later
alsnog bij de Wed. van Braam kocht… Kort
daarna “ontdekte” ik de vooral in Abu spullen
gespecialiseerde winkel van Cees Bijvoet en
ben daar klant geworden en kon zo toch aan
moderne spullen voor de kunstaasvisserij
komen
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Je zou kunnen zeggen dat mijn geplande
bezoek aan de schrijver die ik toen al
bewonderde, totaal in het water viel. Het is juist
daarom dat ik 40 jaar later met meer dan
normale motivatie met Jan Schreiner de
rubriek “Van Jan … Aan Jan” begon.
De kracht van de herkenning
Ik ben een polderkind in hart en nieren en dat
zal nooit meer veranderen. Ik heb op zee, op
grote rivieren, op meren net zo groot als
Nederland en kleine beekjes gevist, maar vis
eerlijk gezegd nog altijd het liefst in een echte
Hollandse poldersloot. Ik schrijf deze tekst
begin juni en dat is de periode dat ik bijna
iedere avond met een lichte karperhengel en
een ietwat aangepaste feederhengel in de
polder op aal ga vissen. Ik vis dan met een
worm op de kleine haak maatje 8 en de
roodwitte drijvertjes dansen nog net als 50 jaar
geleden bij een aanbeet.
Ik kan intens genieten van zo’n mooie
zomeravond met ondergaande zon, vooral als
ik met smerige handen weer zo’n gladde
jongen mag onthaken…
Wat later in het seizoen komt dan weer de
spinhengel tevoorschijn met aan de onderlijn
ook net als heel vroeger een onverzwaarde
spinner of een plug. Ik denk dat ik er niet zo
heel ver naast zit als ik vertel dat ik de
basistechniek, materiaalkennis en het denken
als een snoek, vooral geleerd heb uit de
boeken van Jan Schreiner. Of die kennis nu uit
“Flitsend Nylon”, “De Polder In”, “Vastslaan en
Strakhouden” of “Tussen Ruisend Riet en
Plompeblad” komt, maakt niet uit, ik heb al die
boeken met heel veel plezier gelezen.
Nog even een interessante opmerking over het
laatste boek hierboven vermeld dat uitkwam in
1963 en deze titel doet je meteen al aan de
polder denken. Ik heb dit pocketboek destijds
in mijn diensttijd vele malen gelezen en vooral
de
roofvisverhalen
van
praktische
aantekeningen voorzien. Toen wist ik niet dat
Jan Schreiner in de herfst van 1947 een artikel
geschreven had met de titel: “Tussen
Plompeblad en Ruisend Riet”, de geschiedenis
herhaalt zich.
Voor mij zijn vooral deze Elsevier-pockets de
boeken van Jan Schreiner waar ik het meeste
lees- en leerplezier aan beleefd heb. Het
woordje ‘beleven’ is hier prima op zijn plaats.
Al lezende over vooral die poldervisserij kwam
ik vele situaties tegen die ik zelf ook
meemaakte en die zo herkenbaar waren dat je
dacht dat je het zelf had kunnen opschrijven.
Ik denk wel eens dat mijn manier van het
beschrijven van hetgeen ik vissend meemaak,
een duidelijke link heeft naar de manier

waarop Jan Schreiner zijn boeken en artikelen
schreef. Hij liet ook heel duidelijk het plezier
dat een mooie visdag in de polder geeft in zijn
teksten doorklinken en dat is voor mij ook de
essentie van vissen.

op deze vertaling van zijn “Encyclopedie voor
de Sportvisserij” die al in 1960 uitkwam.
Op weg naar een weidelijke manier van
vissen.
Ik zou natuurlijk nog allerlei interessante
artikelen en discussies uit de verschillende
bladen, waaronder het blad waar ik zelf iedere
maand voor schreef, Voor en door DE
VISSER, kunnen aanhalen. Jan Schreiner kon
ook een zeer scherpe pen hebben als hij het
met
bepaalde
beleidsbeslissingen
op
hengelsportgebied niet eens was. Vooral het
beleid van de OVB en het Ministerie van
Landbouw en Visserij waren vaak, en volgens
mij niet ten onrechte, het onderwerp van zijn
kritiek. Trouwens, en ik kom daar later nog op
terug, de echte Jan Schreiner zag je vooral als
je met hem in debat ging over zaken waar je
een andere mening over had dan hij.

Een stapeltje van 43 Schreiner boeken en
dat zijn ze nog niet eens allemaal.
Ik heb nog wel eens contact met collega’s over
deze materie en men is het er vrij eensgezind
over dat de pennenvruchten uit deze periode
zich gemakkelijker laten lezen dan de meer
technische verhandelingen over haken,
hengels, lokaas en quiver- en swingtip uit de
80er en 90er jaren van alweer de vorige eeuw.
Toen ik tijdens een interview Jan Schreiner
vroeg wat hij zelf zijn beste boek vond, kwam
er een onverwacht antwoord: ‘De gouden
krab”, een bundeling van 52 verbazende
vertellingen die hij in 30 jaar verzameld had.
Op zich ook weer niet zo verwonderlijk als men
weet dat Jan Schreiner ook verhalen, die niets
met vissen te maken hebben, voor damesbladen schreef…
Wat mij dan weer wel verbaast, is het feit dat
van de ca. 50 hengelsportboeken die hij
schreef, er slechts een vertaald is en in het
buitenland is uitgegeven. In 1975 verscheen
namelijk “La nouveau dictionnaire de la pêche”
van Jean Schreiner en ik weet dat hij trots was

Dat hij als
Promotieprijs
verdiend!

eerste deze
kreeg, was

Hengelsport
meer dan

Ik had in de zeventiger jaren weinig direct
contact met Jan Schreiner ook al viste ik wel
met “Fair Play”-hengels en las ik zijn artikelen
heel nauwgezet. Vooral zijn betoog om op een
meer verantwoorde manier met snoek om te
gaan, sprak me heel erg aan.
De kwaliteit van vele polderwateren ging
zienderogen achteruit en van helder snoekruisvoorn water veranderden veel poldersloten
in snoekbaars-brasem water en de snoek
kreeg het alsmaar moeilijker. De verbraseming
van onze mooie poldersloten baarde hem echt
zorgen. Maar toch is dit niet de aanzet
geweest van zijn kruistocht tegen het doden en
meenemen van snoek.
Ik weet dat ik dit onderwerp een keer bij hem
thuis in Purmerend aangesneden heb en vroeg
hoe en waarom het gekomen is dat hij het
terugzetten van snoek ging promoten. Hij
antwoordde me dat hij met een paar vismaten
in een van zijn geliefde polders op de grens
van Noord- en Zuid-Holland aan het snoeken
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was en dat ze tussen de 15 en 20 snoeken
gevangen en gedood hadden. Deze snoeken
werden meegezeuld naar het erf van de boer
op wiens land ze snoekten. Jan deed min of
meer zijn beklag bij deze boer dat het toch
hard werken was om al die dode snoeken mee
te nemen. Het nuchtere antwoord van deze
boer was toen: “Maar waarom zetten jullie ze
niet levend terug?” Tja, daar hadden ze nog
nooit aan gedacht, dat was in die tijd “not
done” en er waren altijd wel vrienden,
kennissen en familie die een snoek lustten.
Maar naarmate men meer over deze
“boerenwijsheid” nadacht, des te meer groeide
het besef dat snoek levend terugzetten veel
positieve aspecten met zich meebracht. Jan
Schreiner begon steeds meer artikelen over dit
weidelijke vissen op snoek te publiceren en er
ontstond een interessante brede discussie
over dit onderwerp. Veel bestuurders van
visclubs en federaties waren bang dat het
terugzetten van snoek een enorme teruggang
in de hoeveelheid te vangen witvis met zich
mee zou brengen, een vrees die ongegrond is.
Als je wilt dat de teruggezette snoek een
behoorlijke overlevingskans heeft, is het zaak
om te zorgen dat snoek vooraan in de bek
gehaakt wordt. Dat betekende dus naast de
toenemende promotie van het snoeken met
kunstaas, ook een mentaliteitsverandering als
men met levend aas op snoek viste. Ik heb Jan
Schreiner eens horen zeggen dat hij en zijn
vismaten tijdens en na W.O. II de snoek
behoorlijk de tijd gaven om de aasvis naar
binnen te werken voordat ze aansloegen. Zat
de haak dan diep in de slokdarm, dan was de
snoek “goed gehaakt” en natuurlijk al
zondermeer ten dode opgeschreven. Een
goede manier om als je met levend- en dood
aas op snoek viste de snoek voor in de bek te
haken, was het gebruik van een takel en daar
werd ook reclame voor gemaakt in zijn
artikelen.
Zelf heb ik daar ook veel promotie voor
gemaakt, vooral in de beginjaren van de SNB,
en weet dat die op 14 maart 1984 is opgericht.
Mijn directe contacten met Jan Schreiner
beperkten zich in die periode tot wat
gesprekken op de OVB-persdag en op
beurzen.
Jan Schreiner schreef in de 80er jaren wel
regelmatig artikelen in Voor en door DE
VISSER en omdat ik toen ook nog maar
gewoon freelance medewerker was, werd het
redigeren
van
zijn
artikelen
door
hoofdredacteur Oscar van Nooten en uitgever
Alfred de Scheemaecker gedaan. Maar dat
veranderde begin 1990 want toen werd ik
hoofdredacteur Nederland van DE VISSER en
mocht ik me ook bezig houden met het
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redigeren en corrigeren van de teksten van de
Nederlandse medewerkers aan ons, zo voelde
ik het echt, boekske..

Jan Schreiner met rokende pijp en lichte
spinhengel
in
een
Westfriese
kleipoldersloot.
Een goede en
samenwerking.

leuke,

nooit

gedachte

Tja, het was in het begin een ietwat vreemde
gewaarwording om de teksten van de schrijver
die je bewondert en waarvoor je een groot
respect hebt, soms wat in te korten of langer te
maken en hier en daar te corrigeren. Nu was
het zo dat Jan Schreiner nooit hoefde te
vragen of hij een onderwerp over een bepaald
artikel mocht schrijven. Hij stuurde gewoon zijn
teksten naar de redactie die de eer had om te
bepalen wanneer ze geplaatst werden. Zijn
honorarium werd betaald met advertenties
voor zijn hengelsportzaak die nu in de Roelof
Hartstraat 30-32 gevestigd was en nog steeds
is.
Ik kon die vrijheid die Jan Schreiner van Alfred
de Scheemaecker kreeg, heel best begrijpen,
maar omdat ik gewend ben volgens een goede
planning te werken, besloot ik, net als ik al
deed met de andere Nederlandse auteurs, ook
met Jan Schreiner een planning van te
schrijven artikelen voor een bepaalde maand
te maken. Ik stuurde hem een lijst van
mogelijke onderwerpen en maakte dan een
afspraak om hem thuis aan de Burgemeester
D. Kooimanweg 70 te bezoeken. Best leuk die
bezoeken en we hadden het meestal meer
over die goeie ouwe tijd van net na de oorlog
dan
over
de
actuele
situatie
in
hengelsportland. Tegen het einde van mijn
bezoek noteerde ik dan nog snel zijn voorkeur
voor bepaalde onderwerpen en stuurde het
programma dan later met de deadlines naar
hem toe en dat ging prima. Nou ja, prima, in
het begin van de 90er jaren was het met de
fysieke toestand van Jan Schreiner ook vallen
en opstaan. Ik heb hier een brief van april ’92

voor me liggen waarin Jan Schreiner me vertelt
dat hij in de lappenmand zit, last heeft van
evenwichtsstoornissen, niet buiten kan lopen,
laat staan autorijden en dat diverse
specialisten niet kunnen ontdekken wat de
oorzaak is. Dat betekende voor mij dan weer
dat ik mijn planning moest veranderen omdat
“Ome Jan” zoals Oscar, Alfred en
ondergetekende hem noemden, een tijdje niet
zou schrijven. Ik zie in diezelfde brief staan dat
hij hoopt dat hij binnen afzienbare tijd in staat
zou zijn met me te gaan vissen. Welnu, die
speciale visdag van de twee Jannen is er
gekomen, in februari 1993, daarover in een
volgende alinea meer en nu eerst nog wat
informatie over zijn artikelen van die periode.
Omdat Jan Schreiner vanwege nogal wat
lichamelijk ongemak, steeds minder de polder
waar hij zo graag verbleef, kon bezoeken,
gingen zijn onderwerpen voor artikelen meer
de technische kant uit. Ik heb hier een map
met de originele artikelen naast me liggen en
zal er een paar artikelen uit halen: Over
swingtips annex quivertips, Over stilstaand
water en swingtips, Over swingtip- en
ledgerhengels, quivertip, multi-quiver, winkle
picker en feederhengels en twee artikelen over
“Vissen en vangen met swingtips”. Eerlijk
gezegd vond ik het een beetje teveel “geswing”
en probeerde ik hem te bewegen meer over
het vissen op roofvis in de polder te schrijven.
Maar dan merk je dat hij dit moeilijker vindt
omdat de ouderdom met zijn vele gebreken
verhindert dat hij met de spinhengel de polder
in kan.

Hier dril ik de eerste van de 10 snoeken die
ik deze gedenkwaardige dag zou vangen.
Tijdens onze visdag in februari 1993 komen we
tot de conclusie dat een soort briefwisseling
over voor de lezers interessante onderwerpen
tussen beide Jannen een goede oplossing kan
zijn om de vele aspecten van het moderne
vissen te behandelen. Ik mag iedere keer de
onderwerpen aandragen en we zullen wel
horen wat de lezers ervan vinden. Voordat ik
het verder ga hebben over deze door zeer veel

lezers gewaardeerde briefwisseling, wil ik ook
nog iets vertellen over de bijzondere visdag die
we in mijn polders beleefden.
De ene polder is de andere niet
Toen ik Jan Schreiner ophaalde in Purmerend
was het prima snoekweer, bewolkt en soms
een klein beetje motregen, een kabbel op het
water en niet te koud. Ik had in de ochtenduren
vismaat Peter Nan meegenomen om foto’s te
maken want het was tenslotte een uniek
moment. We gingen eerst in wat heldere sloten
in de buurt van Hoorn vissen en daar hadden
we meteen al een kleine discussie over de
verschillende interpretaties die we van het
fenomeen helder water hadden. Ik vond een
zichtdiepte van 40- 50 cm al behoorlijk helder
en Jan Schreiner vond het helemaal niet
helder. Hij had het over water dat er uit zag als
slecht gezette koffie in een vijfderangs
koffiehuis, een uitdrukking die ik nooit meer zal
vergeten.
Ik viste met een tandemspinner met 2 bladen
maatje 5 en de andere Jan met een spinner
van 25 mm aan een 5 grams spinhengeltje.
Jan Schreiner had ook nog een “zware” 10
grams spinhengel met 45 mm terrible spinners
mee genomen maar die was nog licht te
noemen vergeleken met mijn zwaardere
uitrusting die ik dan weer nogal vrij licht vond.
Maar wie ben ik dat ik de “Godfather” van de
kunstaasvisserij in Nederland moet vertellen
waarmee hij in mijn polders moet gaan vissen?
Ik voelde me daar niet toe geroepen en nam
aan dat Jan Schreiner wel zou veranderen als
hij zag dat ik meer ving. Dat ik meer ving, was
na een uurtje al te zien en zo tegen het
middaguur toen het tijd werd om bij mij thuis te
lunchen, was de stand 5 tegen 0 voor
ondergetekende. In de middag visten we rond
Venhuizen en daar was het water nog dikker
en Jan Schreiner had er moeite mee om te
geloven dat hier veel snoek zat. Maar ja, toen
ik op een gegeven moment vertelde dat ik ging
proberen om er een onder de weg, dus in een
duiker, te vangen met een tandemspinner met
koplood, verklaarde hij me voor gek. Maar zo
gek was ik niet, wat ook bewezen werd door
een snoek van 107 cm van deze stek. Ik kreeg
hem nog zover dat hij met deze mooie snoek
op de foto ging. Toen we om 16.00 uur
stopten, was de stand 10 snoeken voor mij, nul
voor mijn gast en ik was dus een zeer slecht
gastheer. Niet dat Jan Schreiner daar
problemen over maakte, hij vond het een
interessante zaak en onze allereerste
briefwisseling in de nieuw rubriek Van Jan…
Aan Jan, ging over deze visdag. Een van de
conclusies was dat dit soort grijze kleipolders
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niet de polders zijn waar Jan Schreiner graag
in vist, die houdt van heldere poldersloten met
veel waterplanten. Ik paste me deze dag aan
de omstandigheden aan en dat deed mijn gast
niet en de resultaten laten zien wie gelijk had.

Deze metersnoek van 107 cm, bewees dat
er in het troebele water van "mijn grijze
polders" wel degelijk grote snoek zit, het
was de kers op de taart die dag.
Al met al een zeer gedenkwaardige visdag en
ik ben blij dat ik er de nodige foto’s van
gemaakt heb. Dat door deze dag ook de
briefwisseling in DE VISSER is ontstaan, gaf
me een heel goed gevoel want daardoor heb ik
ook Jan Schreiner beter leren kennen.
Niet teveel voor eigen parochie laten
preken.
Terug naar onze briefwisseling die toch wel
enkele jaren geduurd heeft en die over
uiteenlopende onderwerpen ging. In het begin
liet ik Jan Schreiner zijn gang gaan wat betreft
de keuze van de onderwerpen maar op een
gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat
hij het liefst over zaken schreef die zijdelings
met de spullen die hij in zijn zaak verkocht, te
maken hadden. Ik weet het, zijn stokpaardjes
waren zo licht mogelijk vissen; hengels,
molens, lijnen en kunstaas die heel
nauwkeurig op elkaar afgestemd diende te
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worden en niet te vergeten zaken als
arbeidsvermogen, testcurve en het juiste
werpgewicht van werphengels.
Ik had dan wel eens het idee dat hij bezig was
zijn Fair Play hengels extra te promoten en dat
was natuurlijk zijn goed recht. Maar of de
lezers maand in maand uit op een soort
“advertorial” voor deze producten zaten te
wachten, betwijfelde ik. Aan de ene kant zat ik
met het heilige respect dat ik voor Jan
Schreiner koesterde maar aan de andere kant
met de lezers die ik graag een interessant
artikel wilde geven. Ik heb toen voor mijn
gevoel de knuppel in het hoenderhok gegooid
door op een aantal onderwerpen, ik denk dan
aan mijn visie van zo zwaar mogelijk vissen,
de voordelen van dyneema lijnen en het
gebruik van groot kunstaas en jerkbaits, dwars
tegen zijn meningen, die hij al tientallen jaren
verkondigde, in te gaan. Het gevolg was dat hij
hierop nogal heftig reageerde en we min of
meer de echte Jan Schreiner, die het vroeger
ook vaak niet eens was met de gevestigde
orde, zagen. Die briefwisseling vond ik echt
geweldig, hoewel er ook lezers waren die
dachten dat we de grootste ruzie hadden en
elkaar niet konden luchten of zien. Dat laatste
was echt niet het geval, we vonden het zelf
ook een zeer interessante rubriek die ik echt
nog wel eens mis. Ik weet het, we hebben nu
dan wel veel discussies op de verschillende
websites op het internet, maar ik zie daar veel
te veel lieden reageren die van veel zaken
weinig tot geen verstand hebben. Dat is ook de
reden dat ik niet mee doe met allerlei
discussies die vaak verzanden in geouwehoer
over bijzaken.
Het leuke was dat we altijd onderwerpen
genoeg hadden om over te schrijven maar
helaas moest Jan Schreiner door zijn steeds
slechter wordende gezondheid op een
gegeven moment het besluit nemen er mee te
stoppen. Ik heb de brief waarin hij dit besluit
meedeelt nog, trouwens alle originele brieven
en artikelen van 1990 tot aan zijn dood bezit ik
ook nog en misschien moeten we daar ooit
nog eens iets mee doen. Het kaarsje was
langzaam opgebrand en we kunnen stellen dat
de laatste jaren voor hem niet gemakkelijk
waren.
Ik prijs me gelukkig dat ik met hem heb mogen
samenwerken en ben van mening dat
sportvissend Nederland heel veel aan deze
sportvisser in hart en nieren te danken heeft.
Laat ik het hier maar bij laten. Jan bedankt
voor alles wat ik van je geleerd heb, andere
Jan.
Jan Eggers

De elfde Eurobeurs in Eindhoven
Op 28 oktober 2006 organiseerden wij alweer
voor de elfde keer de Eurobeurs en het deed
ons deugd te zien dat tal van oude bekenden
weer trouw aanwezig waren.
Ruim voor opening van de zaal stonden
tafelhuurders
met
indrukwekkende
hoeveelheden
hengelsport-materiaal
te
dringen om maar als eersten binnen te kunnen
komen. Terwijl de bestuursleden de laatste
hand legden aan de inrichting van de zaal
werd de zijdeur even opengezet vanwege de in
de zaal heersende tropische temperatuur en
prompt stroomden de eerste verzamelaars al
binnen.

even door te lopen en pas terug te komen als
manlief weer (even) aanwezig is. Onze
ervaring is dat er met de mannen meestel wel
over de prijs te onderhandelen valt maar dat
de dames zich angstvallig vasthouden aan het
prijskaartje.
Opvallend is wel dat er zo weinig vrouwelijke
verzamelaars zijn; de emancipatie is kennelijk
nog niet erg doorgedrongen in het
mannenbastion.

Vanwaar deze haast?
Als ervaren beursbezoeker zal ik u dat even uit
de doeken doen.
Om tien uur gaat de beurs open voor
bezoekers, maar tussen acht en tien uur liggen
de gouden uurtjes voor de meest fanatieke
verzamelaars onder ons. Terwijl de meeste
tafelhuurders nog aan het uitpakken zijn begint
al de race langs de tafels in de hoop als eerste
een buitenkansje te ontdekken voordat de
concurrentie dat doet. Opvallend in dit verband
is wel het feit dat steeds meer dames door
verzamelaars worden meegesleurd naar de
beurs opdat de mannen dan de vrije hand
hebben om rond te struinen.

Alleen maar interessant voor molens en
hengels, zei u?
Onze welbekende Italiaanse vriend (en “big
spender”!) Claudio had ditmaal ook zijn
charmante
gade
meegenomen
die
plichtsgetrouw de prachtige verzameling
Italiaanse werpmolens bewaakte die Claudio in
zijn prive Expobox ten toon stelde.
Zoals gewoonlijk liep Claudio een marathon
langs alle tafels en kwam trots iedere maal als
hij wat gekocht had zijn aankoop aan zijn
vrouw laten zien.
Zij hief dan in een wanhopig gebaar iedere
maal haar armen ten hemel en probeerde mij
(mijn tafel stond pal naast Claudio's tafel)
deelgenoot te maken van haar verontwaardiging.

Tsjechische
en
Slowaakse
broederlijk naast elkaar

molens

Ondertussen zitten de dames een tikkeltje
verloren achter de tafels en kijken hulpeloos in
het rond als er vragen worden gesteld over de
uitgestalde spullen. In het gunstigste geval zijn
de waren van een prijskaartje voorzien maar
als dat niet het geval is raden we u aan om

Om haar te troosten vertelde ik haar dat ik
thuis 400 werpmolen had maar dat maakte
geen indruk op haar.
Want vriend Claudio's verzameling telde al
meer dan 2000 exemplaren.......
Tja, wie lacht niet die de verzamelende mens
beziet....
Iwan Garay
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Een schatje, of, shit het beugelveertje is gebroken!
Zo af en toe wordt ik benaderd voor
reddingsactiviteiten voor pas aangeschafte
werpmolens die, na nader inzien, toch wat
minder bruikbaar waren als in eerste instantie
werd gedacht.
Mogelijk was de verkoper iets te optimistisch of
had de kopermogelijk zijn bril niet goed
schoongemaakt!
Wat meestal wel goed is, de gevraagde
pecunia, en verhaal is meestal niet mogelijk.
Vorig jaar mocht ik een ABU 44 herstellen, ook
Marktplaats.nl!
Dit was veel priegelwerk en als ik niet een
bescheiden werkplaatsje had met voldoende
technische hulpmiddelen zou het nog lastiger
voor me zijn, soms zelfs onmogelijk.
Echter, ook aan mijn activiteiten hangt een
(zeer) bescheiden prijskaartje, en ondanks dat
wordt het object toch te duur of
onaantrekkelijk.
Vaak loopt het uit op een teleurstelling, ik koop
daarom maar liever in Empel of Eindhoven.
Daar kan het even goed bekijken en wordt
een
teleurstelling
tot
een
minimum
teruggebracht.
De eigenaar van de ABU was toch zo
tevreden, dat ik mij kortgeleden mocht buigen
over enkele Pelikans model 50 om deze voor
hem wederom visbaar maken.
De kennelijk heel tevreden eigenaar, Michel,
mailde me daarop of een vriend van hem bij
me mocht aankloppen om zijn pas verworven
Alcedo Micron eens onder handen te nemen.
Geen probleem, na verbouwen van 2
badkamers, 2 toiletten, 2 daken van schuur en
carport raak je een beetje door het werk heen.
Gelukkig heeft een bevriende motormuis me
verblijd met 2,5 motorblokken van een Triumph
t20sl, 60kg schroot met de vraag of ik er 1
goede van kan maken. Dat noemen ze pas
een “uitdaging”. Ik las dat ze 245 km per uur
gehaald hadden op de zoutvlakte van
Bonneville Utah. Ongelofelijk, maar dat
wetende ga ik voor 145 km/uur.
De hoge zuiger is al besteld in Amerika en
komt binnenkort binnen,
Dus zo kwam er een groot pakket, 2 Penn’s, 1
Crack en de Alcedo huize Kuipers binnen.
En werkelijk, een schatje, ik begrijp best dat er
mensen lyrisch van worden. Ik kende de
dingen alleen uit de boeken van Jan Schreiner,
ik verdenk hem ervan dat hij toendertijd
aandelen in Alcedo had. Maar, ere wie ere
toekomt, hij wist verrekt goed wat GOED was.
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Tja, dan zit je met zo’n minimolen in je handen,
eens kijken. Draaien en ja, het lijkt wel
schuurpapier, diagnose koplager kaduuk.
Beugel, gebroken, de soldering, met zilver,
was gesneuveld, voor de rest alles heel netjes.
Mijn vriend Cor vond hem ook prachtig, een
dotje.
Zelf was hij even op de motor, januari dus, van
Enkhuizen naar Apeldoorn gereden om de
werpmolendokter te raadplegen voor een
reparatie aan zijn ABU 66. Dat koste weer
bijna een dag draaien, vijlen, vloeken en ga
maar door. Waarom ABU die beugeldelen van
kunststof maakte is me een raadsel, maar om
een aluminium kopie te maken ben je een
beste tijd bezig.
Ja, en dan eerst een heleboel emailen met
Björn de eigenaar, wat is de bedoeling van de
Alcedo? Wil je er mee gaan vissen? Kennelijk
is het de bedoeling dat de Alcedo op een oude
glashengel van de Firma Sciarone zou komen.
De Crack en Penn’s waren vlot hersteld,
daarna de Alcedo. Het demonteren is, vaak bij
die hele oude dingen een crime. Maar om
geruis te lokaliseren moest het hele ding uit
elkaar.
Om de beugel van de kop los te maken heb ik
maar een grote schroevendraaier verslepen,
dat spul was anders niet los te krijgen. De
moer die de kop vasthoudt was het volgende
verhaal.
Waarom gebruiken ze nu geen zeskant? Nee
hoor, een rond ding met een smalle gleuf. De
verpestte schroevendraaier paste niet, dus het
volgende hulpstuk gemaakt. Dit werkte
uitstekend, maar vergde veel kracht. Daarna
het demonteren van de slinger, uiteindelijk heb
ik de stift maar uitgeboord. Niets hielp.
Wat simpel schroefwerk leverde de restanten
van het koplager. Cup en cone constructie, net
als in een fietswiel. Kogeltjes van 1,5 mm….
Ja een oude vijand had zijn werk gedaan,
roest.
De cupjes verwijderd en opgespannen in de
klauwplaat en ze daarna zoveel mogelijk weer
opgezuiverd, idem voor de cones. Daarna op
zoek naar nieuwe kogeltjes, het eerste idee
was Bretton, te groot dus. Uiteindelijk toch het
juiste spul gevonden en daarna weer
monteren. Ga er maar eens voor zitten, met
die kleine pestkogeltjes, als er een valt vindt je
hem bijna niet meer terug. Uiteindelijk was
alles weer netjes in elkaar en liep het weer
redelijk. Helemaal goed krijg je ze nooit meer.
En om alles nieuw te maken wordt veel te
duur. Dat kan ik alleen voor mezelf doen, en

dan zou ik proberen er 2 kogellagertjes in te
zetten.
Een nieuw pennetje voor de slinger gedraaid,
daarna het spul weer in elkaar gezet en
gesmeerd. Ik gebruik al jarenlang nagenoeg
geen vet in molens, een likje aan de
tandwielen, voor de rest op de draaiende delen
een drup olie, dat is meer dan genoeg.
Daarna de beugel repareren, die dingen zijn
soms met tin gesoldeerd, meestal echter met
zilver en dat maakt het er niet makkelijker op.
Ik denk dan meestal aan een juwelier die zelf
een atelier heeft en sieraden maakt. Alleen
kom je dan weer met de prijs te zitten, het ding
wordt onbetaalbaar.
Dus heb ik eerst maar eens een proefstukje
gemaakt, een oude beugel gesoldeerd met
zilver.
Het resultaat was dermate bevredigend dat ik
maar gelijk een opstelling voor de Alcedo
beugel heb gemaakt. Machineklem, spaak en
bankschroef. Kort daarna was de beugel
keurig met zilver gesoldeerd.
Ja dan het laatste stapje denk je, beugel
monteren. Na wat geklier om het veertje op zijn
plek te krijgen beugelplaatje gemonteerd. Even
kijken of het naar behoren werkt, twee keer
feilloos, derde keer, shit, het zal toch niet waar
zijn? En ja hoor, dat k….e veertje gebroken.
Gelukkig weet ik inmiddels wat in die kleine
dingen past en nu zit er een roestvrij veertje in.

Ik wens Björn veel plezier met zijn Alcedo op
de Rapier van Van Beurden, net zoveel plezier
als ik had met de reparatie!
Carl Kuipers

∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

Eurobeurs Eindhoven 2006

Al dit leuks gemist ?

Dit is de Alcedo naast een oude AJS
wirewound zuiger van mijn twin. Boring 72
mm!
Al bij al is het een zeer acceptabel geheel
geworden, maar zelden heb ik zo’n lastig ding
onderhanden gehad. Alleen de Hardy’s zijn
lastiger, vooral als een zekere verzamelaar zijn
krachten er op heeft beproefd.
Ik stop er maar eens mee, genoeg uit het
reparatiehokje van Carl.

Zorg dat je er deze keer bij bent !
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Octrooien en/of Patenten
Naast boeken en tijdschriften vormen patenten
een welkome bron van informatie voor de
verzamelaar. Soms staat het patentnummer
op het item zelf waardoor het opzoeken wel
heel eenvoudig wordt.
Maar wat is nu eigenlijk een octrooi (of
patent)?
Wie een technische uitvinding heeft gedaan
doet er natuurlijk goed aan deze te
beschermen.
Hiervoor moet men een
aanvraag indienen die zeer omstandig de
uitvinding beschrijft en vergezeld is van
detailtekeningen ter verduidelijking van de
beschrijving. Gelukkig maar dat er tekeningen
bijstaan want de uitleg in zulk een patent is
zeer technisch en vaak moeilijk te begrijpen.
Met een octrooi verleent de overheid dan een
alleenrecht aan de octrooihouder om zijn
uitvinding te commercialiseren. In de praktijk
zal de octrooihouder een licentie verlenen aan
bijvoorbeeld een fabriek om zijn uitvinding op
grote schaal te produceren en te verkopen.
Een octrooi is alleen geldig voor het land waar
het is verleend, vandaar dat er voor dezelfde
uitvinding in verschillende landen octrooien
kunnen verleend zijn. De geldigheidsduur is
meestal 20 jaar.
Om patentinformatie te vinden kon men
vroeger alleen terecht bij gespecialiseerde
bureaus die opzoekingen deden tegen
betaling. Tegenwoordig kan men, dank zij
internet, in veel landen gratis snuffelen in de
octrooi bestanden. De zoekmogelijkheden zijn
enorm en gaan ver terug in de tijd. Zoeken op
naam, trefwoord of nummer is voor onze
doeleinden ruim voldoende.
Wereldwijd heeft men de patenten ingescand
en kan men ze nu in originele vorm
raadplegen.
De gewone internetsoftware
volstaat meestal om de patenten te lezen op je
scherm.
Voor zover nodig kan je de
benodigde software gratis downloaden op de
websites zelf.
Om de patenten gewoon te
raadplegen op je scherm heb je geen
bijkomende software nodig. Alleen als je ze
wilt opslaan op je computer (om ze nadien te
lezen of te printen bijvoorbeeld), kan
bijkomende software nodig zijn.
Meer
informatie hierover kan je vinden op de
websites zelf.
Websites :
Amerikaanse patenten database:
http://www.uspto.gov/patft/index.html
Links naar Europese patenten databases :
http://members.pcug.org.au/~arhen/
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Een paar resultaten als voorbeeld :
Bobinyl spoelen:

Figuur 1
Iedereen kent ze wel, de witte casting spoelen,
dikwijls te vinden voor de Mitchell 498 en
Crack 300, maar ook gemaakt voor merken
als Daiwa en BAM.
Op al deze spoelen staat hetzelfde patent
nummer 751.214
Maar meer dan dat heb ik erover nooit kunnen
vinden, uitgezonderd een kleine advertentie uit
de jaren ’70 dat ze konden besteld worden bij
de firma Atecom in Antwerpen.
Dankzij het patentnummer weten we nu dat de
uitvinder Dhr. Jaak BREUGELMANS uit Wilrijk
was. Dhr. Jaak BREUGELMANS geboren in
1919 en overleden in 2001.
Patent
Nr.
751.214
is
feitelijk
een
verbeteringsoctrooi voor patent nr. 732.316

“Conische werpspoel voor werpmolens in de
sportvisserij”
Patent 732.316 geoctrooieerd op 29/04/1969
Patent 751.214 geoctrooieerd op 31/07/1970
Aardig detail, op de tekening bij patent 751.214
(Figuur 1) is de spoel gemonteerd op een
molen die sprekend lijkt op de Mitchell 320.
Aangezien alleen de spoel het voorwerp
uitmaakte van het patent heeft men gewoon
een eenvoudige molen erbij getekend ter
verduidelijking van het geheel. Ik denk niet dat
men ooit Bobinyl spoelen heeft gemaakt voor
de Mitchell 320, tenzij misschien een
proefmodel.
De P.E. GAIRE werpmolen
Figuur 3
Betekenis van patentaanduidingen op werpmolens en dergelijke :

Figuur 2
Een patent van een naar de USA uitgeweken
Belg, U.S. Patent 2.314.616 gedeponeerd 26
augustus 1940, gepatenteerd 23 maart 1943.
Uitvinder Paul Edmond GAIRE, wonende in
Weehawken USA., geboren in België. Deze
werpmolen werd ook in België gepatenteerd,
en wel op op 13 januari 1940!
Op zich een vrij vroeg ontwerp van een
werpmolen met een aantal bijzondere
eigenschappen (Figuur 2 en 3).
Links- of rechtshandig te gebruiken door de
volledig ronde beugel met aan beide zijden van
het bevestigingspunt een lijngeleider (men kan
dus zowel vooruit als achteruit draaien aan de
slinger naargelang de voorkeur van de
hengelaar die de molen bovenop of onder de
hengel kan monteren).

D.R.G.M.: Deutsches Reichs Gebrauch Muster
D.R.P.: Deutsches Reichspatent
D.G.M.S: Deutscher Gebrauchs Muster Schutz
BREVETE S.G.D.G.: Franse patentaanduiding, breveté wil zeggen gepatenteerd,
S.G.D.G. is de afkorting van Sans Garanti Du
Gouvernement,
of
“zonder
overheidswaarborg”. Dit heeft een juridische betekenis:
het voorwerp is beschermd, maar de overheid
staat niet in voor de bescherming ervan. De
eigenaar van het octrooi moet, in het geval van
een overtreding, zelf stappen ondernemen.
Trademark: naast technische uitvindingen kan
men ook bijvoorbeeld merknamen of
commerciële symbolen laten beschermen,
deze zijn dan een zogenaamd trademark.
Bijvoorbeeld het bekende vissymbool met de
letters ARCA erin kan het voorwerp vormen
van een trademark of naambescherming,
Alleen de houder kan dit symbool gebruiken op
zijn producten. Ook deze kunnen opgezocht
worden als men op een molen bijvoorbeeld
alleen een typenaam kan vinden, indien deze
naam beschermd was kan men aldus de
fabrikant terugvinden.
“Patent Applied For” of “Patent Pending” : wil
alleen zeggen dat een patent is aangevraagd
maar nog niet toegewezen, dit heeft juridisch
dan ook geen enkele betekenis aangezien de
overheid alleen bescherming verleent vanaf de
definitieve toewijzing.
Jean-Paul Ceulemans
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De Expobox
Op de afgelopen Eurobeurs was de Expobox
terug van weggeweest dank zij de
medewerking van onze Italiaanse vriend
Claudio die spontaan reageerde op onze
oproep
aan
verzamelaars
om
hun
kroonjuwelen te showen aan de collegaverzamelaars.

We werden er in ieder geval nogmaals van
overtuigd dat het bestaan van de Eurobox echt
in een behoefte voorziet.

Waarop wachten jullie nog?

Telkens maar een klein deeltje van de
gigantische verzameling
Alleen... Claudio pakte de zaken zo groots aan
dat hij aan onze eigen Eurobox die plaats biedt
aan negen werpmolens niet genoeg had en
zelf met een supergrote glazen kast op kwam
draven. In die kast werden een veertigtal fraaie
antieke Italiaanse juweeltjes geplaatst die zeer
veel aandacht trokken. Met grote regelmaat
moest Claudio de kast openen en dan gingen
de molens van hand tot hand voorzien van het
deskundige commentaar van de trotse
eigenaar.
Het was vermakelijk om te horen dat de
taalbarrière nauwelijks bestaat in verzamelaarskringen
want
we
hoorden
als
geamuseerde toehoorder soms wel in vier
talen tegelijk het commentaar op de getoonde
werpmolens.

We
moeten
echter
nog
wel
onze
medeverzamelaars nog warm zien te krijgen
om aan het vullen van de Eurobox mee te
werken. Want wat we tot nu toe in de Eurobox
te zien hebben gekregen is werkelijk van
uitzonderlijke klasse geweest. We hebben
verzamelobjecten gezien die we anders nooit
van ons verzamelleven onder ogen zouden
hebben gekregen.
We blijven dus ons best doen op op deze voet
door te gaan.
Voor de komende Eurobeurs gaan we
proberen om onze Zwitserse vriend Peppi
Planzer zover te krijgen dat hij zijn oude
Staro's gaat showen.
En... wie zich geroepen voelt om ook zijn
pronkstukken te laten zien aan zijn
medeverzamelaars wordt vriendelijk verzocht
zich te melden bij het bestuur. U krijgt dan een
gratis tafel toegewezen voor de Expobox.
Iwan Garay
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ALVAST NOTEREN:
Eurobeurs 2007 : op zaterdag 27 oktober
Eurobeurs 2008 : op zaterdag 25 oktober
Eurobeurs 2009 : op zaterdag 31 oktober
Op alle beurzen zaal open om 8 uur
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De teenerjaren van DE VISSER nader bekeken! (2)
Genoeg over de nieuwe medewerkers onder
wie ik zelf en laten we nog eens kijken naar
zaken die met Belgische franken en Hollandse
guldens te maken hadden.
Van 180 naar 565 Belgische frank in 10 jaar
tijd.
Ik weet nog goed dat ik op een gegeven
moment een brief van Alfred de Scheemaecker
kreeg met daarin een Eurocheque met een
bepaald bedrag dat ik echt niet meer weet, als
honorarium voor een van de bovengenoemde
artikelen dat dus geplaatst was.

In die tijd ging Voor en door DE VISSER
vaak naar hengelsportbeurzen.
Ik weet nog wel dat ik het een bijzonder
moment
vond
maar
me
tegelijkertijd
realiseerde dat je met het schrijven van dit
soort artikelen geen dik belegde dagelijkse
boterham kon verdienen. Over een goed diner
met een lekker flesje wijn zullen we het
helemaal maar niet hebben. Maar dat hoefde
ook helemaal niet in die periode. Ik had een
goede baan bij een andere Belgische
onderneming, Solvay en beschouwde die extra
guldens voor die artikelen gewoon als een

extraatje om leuke dingen zoals het
aanschaffen van hengelsportmateriaal mee te
bekostigen.
Als ik ook dit keer weer de ingebonden
jaargang 1977 naast die van 1986 leg, zie ik
weer een behoorlijk verschil in dikte. Ik heb ze
even nauwkeurig opgemeten en de band met
de 12 nummers van 1977 is precies 30
millimeter breed. Bij die van 1986 stopt het
meetlint bij 53 millimeter en dus net geen 2
keer zo breed. Het kan dus niet anders dan dat
de boekskes uit 1986 heel wat meer pagina’s
moesten bevatten en ook dat is gemakkelijk na
te kijken. Het januari nummer van 1977 bevat
welgeteld 48 pagina’s en dat van januari 1986,
waar ik mezelf al ijsvissend op de cover
herken, is 80 pagina’s dik. Een hele
vooruitgang en die uitbreiding is dan ook in de
prijs per los nummer en van een
jaarabonnement zichtbaar. Een los nummer
kost begin 1977 de somma van 18 Bfr of HFl.
1,25 en eind 1986 is dat 55 Bfr of HFl. 3,-.
De kosten van een jaarabonnement waren
begin 1977 voor België 180 frank en voor
Nederland Fl. 12,50. Kijken we dan weer naar
eind 1986 dan zien we dat onze Belgische
lezers voor een jaarabonnement 565 Bfr.
dienen over te maken en de Ollanders het
fameuze bedrag van Fl. 33,50. Ik heb geen
flauw idee hoe deze prijzen zich verhouden
t.o.v. andere Nederlandstalige hengelsportbladen maar wat ik wel weet is dat men bij ons
veel praktische hengelsportinformatie voor
weinig geld kreeg.
Nu we het toch over geld hebben, ik zal eens
kijken of ik nog wat interessante prijzen van
bekend hengelsportmateriaal kan vinden in
deze 10 jaargangen. Deze prijzen kan men
dan zelf weer vergelijken met de huidige
prijzen van soortgelijke hengelsportproducten.
In 1978 kostte een groene Abu Cardinal 33,
trouwens nog steeds een super molentje, bij
Henk Peeters de zeer interessante prijs van
slechts 75 gulden. Nu betreur ik het dat ik er
destijds niet een paar gekocht heb. Een
compleet verzorgde 4-daagse visreis op het
varende hotelschip van Willem Zandstra moest
in 1978 per persoon Bfr. 5100 of 340 gulden
kosten.
In 1981 kon men voor nog geen 1000 frank, de
prijs was 995 Bfr., een Bam 620 zeemolen met
een aantal kogellagers bij de winkels van de
Elite groep kopen. Heel wat duurder was de
Light Carbon vaste hengel van Maleve die
rond de 11.500 Bfr oftewel Fl 740,-- kostte.
Dat de lange vaste carbon hengels destijds al
behoorlijk aan de prijs waren, zien we ook aan
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de 11 meter lange Select II Perfection die bij
Delahay in Maastricht in 1981 al Hfl. 1375
kostte. Trouwens, in 1984 waren goede
molens
ook
niet
goedkoop,
de
adviesverkoopprijs van een Abu Cardinal 152
bedroeg toen Hfl. 168,50.

over het vissen met kunstaas schrijven is een
en al noviteit.
Voeg daar aan toe dat er ook heel veel
praktische stekinformatie gegeven wordt en ik
begin nu na al die jaren nog beter te begrijpen
waarom DE VISSER zo’n interessant, zeer
leesbaar en vooral informatief blad voor al die
abonnees was. Tja, en dan nog het handige
formaat!

Op de hengelsportbeurzen was Alfred dan
ook druk bezig met de promotie.
Ik zal dit “financieel overzicht” afronden met
enkele prijzen uit 1986, verder dan dit jaar gaat
dit artikel niet. Een geheel verzorgd
visweekend in De Halve Maan met vol
pension,boot, visgids en juiste vergunning van
vrijdagmiddag tot zondagavond kost Hfl. 220,per persoon. Ook niet goedkoop waren de
Kevin Maddocks Carp Rods die men bij
Glaudemans Hengelsport kon kopen. De
prijzen van deze 7 zeer speciale karperstokken
varieerden van Hfl. 400 tot 565,- en dat was
destijds ook al een beste bom duiten.
Tot slot dan nog een goedkope aanbieding:
eind 1986 verkocht Janssen Sport reuzenpluggen van een onbekend merk voor 99
Belgische franken…
Nog een aantal zaken die me opvielen.
Het nadeel van het bladeren in deze oude
jaargangen en dan tegelijkertijd de leuke en
speciale dingen die je tegenkomt opschrijven,
is dat je na vijf van de tien te bespreken jaren
al aan je vijfde A-viertje bezig bent. Het nieuws
van die laatste vijf jaren moet dan erg
gecomprimeerd worden en daar ga ik dan nu
mee beginnen. Ik ga dus heel selectief door de
jaren 1982 tot en met 1986 en hoop dat ik dan
over 1,5 pagina min of meer klaar ben.
Een van de zaken die me bij het doorbladeren
van haast iedere jaargang steeds meer opvalt,
is het grote aantal artikelen over nieuwe
vismethoden door de experts per vissoort. Wat
Rini Groothuis over karpertechnieken, Oscar
van Nooten over voer en vaste stokken,
Schlouff over vliegvissen en ondergetekende
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Oscar zal wat voertjes gemaakt hebben
tijdens Open Deur dagen en de vele
toeschouwers geloofden altijd alles…
Misschien is het ook leuk om te weten dat de
huidige hoofdredacteur van Beet, Pierre
Bronsgeest, zich in 1983 niet te groot voelde
om een paar artikelen over het vissen met de
Winkle Picker in ons kleine visboekje te
schrijven… Een andere nieuwkomer op
medewerkergebied was Wim Alphenaar en
zou hij zijn naam niet onder de bijdragen gezet
hebben, kon je ze toch herkennen aan de
speciale, zeer verzorgde tekeningen. Ik zit me
wel eens af te vragen hoe Alfred al die
medewerkers gestrikt heeft? Uit eigen ervaring
weet ik dat dit niet altijd even gemakkelijk is en
Oscar schreef liever onder een paar
pseudoniemen dan dat hij op zoek ging naar
nieuwe auteurs en dat is altijd zo gebleven.
Een andere nieuwe medewerker komen we
dan in het januari ‘84 nummer tegen en zijn
naam is Bert Verkuil. Zijn eerste artikel gaat
over het vissen op de Waddenzee rond
Terschelling en er zullen er nog vele bijdragen
over dit gebied volgen.
Ook begin ik steeds meer bewondering te
krijgen voor Rini Groothuis die maand achter
maand zeer goede, duidelijke en vooral
informatieve artikelen over nieuwe systemen
voor de karpervisserij schrijft. Wat dat betreft
was en bleef DE VISSER de concurrentie
stukken voor. Zelf kon ik in deze periode ook
heel veel informatie over nieuwe Engelse
visboeken, het reilen en zeilen van de SNB die
net gestart was, grote en vreemde snoeken en

last but not least de vismogelijkheden in dit
deel van Noord-Holland dat West-Friesland
heet, kwijt. Ja, DE VISSER heeft me destijds
met heel wat promotie activiteiten, ook van
hengelsportfirma’s waar ik adviseur van was,
op weg geholpen en bij deze nog maar eens
een bedankje aan Alfred de Scheemaecker.
Het was ook in deze periode dat ik Alfred
persoonlijk leerde kennen en ik durf te zeggen
dat het vanaf het begin goed klikte tussen ons.
Misschien zal hij wel eens verbaasd geweest
zijn als ik met mijn Westfriese directe
antwoorden of commentaar heel duidelijk mijn
standpunten verkondigde of te kennen gaf het
absoluut niet met hem eens te zijn en dan was
het ook moeilijk een soort compromis te
vinden. Gelukkig gingen de discussies nooit
over geld want ik durf hier rustig te stellen dat
Voor en door DE VISSER beter en vooral
sneller zijn medewerkers betaalde dan andere
Nederlandstalige visbladen.

tegen. Als ik dan de foto’s zie van de 4 mooie
snoeken die Oscar, Jacky en ik in heel korte
tijd op nog een 10 meter van elkaar in de
Molensloot bij Andijk vingen, krijg ik toch weer
zin om het binnenkort nog eens met de
Roadrunner te proberen.
In het januari nummer van 1986 zien we een
nieuwe medewerker: Cor van Heugten en ook
deze schrijvende visser is niet meer onder ons.
Gelukkig is de andere nieuweling in dit
nummer, Rien van Nunen, nog wel vissend en
wel onder ons en vooral voor Rien was het
stoppen van DE VISSER grote pech. We
hadden namelijk kort voor het einde een aantal
nieuwe artikelen doorgesproken en die
moesten dus voorgoed in de ijskast, jammer.
Miel Ooms komt in dit jaar ook steeds vaker
aan bod en ik heb zijn artikelen over de vele
Vlaamse viswateren en de gecompliceerde
wetgeving altijd met plezier gelezen.
Trouwens, Miel werd als zoveel van de
medewerkers een goede persoonlijke vriend.
Al lezende en kijkende kom ik nu ook tot de
conclusie dat ik destijds heel wat gratis ruimte
in dit boekske gekregen heb om de SNB te
promoten en een bedankje achteraf kan geen
kwaad.

Ook de problematiek tussen vissers en
kano’s in de riviertjes in de Ardennen kreeg
aandacht.
Als je van de ene maand naar de andere
bladert, kijk je natuurlijk min of meer
automatisch naar de covers. Laat ik het maar
eerlijk zeggen, ik ben niet echt onder de indruk
van de covers van de 10e tot 20e jaargang. Er
zitten er nogal wat bij die qua vis en
vistechniek niet bij die maand horen en ook
zien we weinig actiefoto’s. Waarschijnlijk een
gevolg van het feit dat losse verkoop van ons
blad in kiosken en boekhandel heel minimaal
was en een opvallende cover om meer losse
exemplaren te verkopen weinig zin had. Omdat
ik zelf een snel groeiend fotoarchief bezit, ben
ik toch eens wat meer kwaliteitscovers gaan
promoten en dat begon op een gegeven
moment vruchten af te werpen. Vooral voor
ondergetekende want bij iedere geplaatste
cover van mij rinkelde de kassa ook…
Bij het doorbladeren van jaargang 1985 kom ik
al meer artikelen over het vissen met kunstaas

Een van de 4 snoeken die we op een stek
aan de Road Runner vingen.
Trouwens, ik heb ook in de eerste jaren van
DE VISSER heel veel goede artikelen en
adviezen over het terugzetten van snoek
gelezen. En weet dan dat dit gebruik in België
heel wat minder werd toegepast dan in
Nederland…
In de artikelen van Rien van Nunen zie ik dan
weer foto’s van een andere oude rot in het
schrijversvak, Anton van der Vet zaliger en ik
heb hem destijds overgehaald voor ons te
schrijven. Dat was dan voor een redacteur een
feest want het waren artikelen waar je echt
geen punten en komma’s aan hoefde te
veranderen.

17

Ik zie in het februari nummer van 1986 ook
voor het eerst de naam Eric Van Hecke en van
deze medewerker zullen we in de volgende 20
jaar nog veel artikelen tegenkomen.
In augustus 1986 komt er een nieuwe rubriek
in DE VISSER en wel een waar ik zeer content
mee was en die het tot het laatste nummer
heeft volgehouden: Jeugdlijn! Na heel lang
lobbyen, mag men ook zeuren en steeds
opnieuw
over
beginnen
op
redactievergaderingen noemen, kreeg ik mijn zin. Wel
moest ik iedere maand opnieuw deze rubriek
vullen en dat valt soms niet mee. Ik schrijf
vlotter een verhaal over snoeken met pluggen
dan een basis verhaal over voorntjes vangen
door de jeugd. Maar al met al een zeer
positieve ontwikkeling en ik heb deze rubriek
altijd met plezier geschreven, vooral vanwege
de vele brieven van meelevende jeugdvissers
waarmee ik soms nog een goed contact heb.
Dat ik toen ieder jaar een verslag maakte van
de EFTTEX is ook goed te zien. Ik kan nu wel

verklappen dat ik blij was dat ik dit verslag de
laatste jaren niet meer hoefde te maken.
Ik begon deze aflevering met het niet al te
opwekkende nieuws van een inbraak in de
burelen van DE VISSER en ga nu eindigen
met nog veel triester nieuws.
In het september 1986 nummer deelt Alfred de
Scheemaecker met grote droefheid mede dat
zijn grote vriend en medestichter van ons blad,
Wim van Rijssel, op 8 augustus na een
langdurig ziekbed op 57 jarige leeftijd is
overleden. Ik heb Wim van Rijssel nooit
ontmoet of gesproken maar wist van Alfred dat
hij heel belangrijk voor DE VISSER geweest is
en dat neem ik dan ook zondermeer aan.
Tot zover deze tweede aflevering en ik beloof
dat er ook een derde, en misschien nog een
vierde, deel zal komen, nog even geduld.
Jan Eggers
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In memoriam Jean-Pierre Sougné
Mijn vriend, Jean-Pierre Sougné, is op 12 juni
ll. overleden in zijn woonst te TILFF, omringd
door zijn geliefden. Een slepende ziekte had
hem uiteindelijk klein gekregen.
Enkele
dagen
later
greep
de
begrafenisplechtigheid plaats in het kerkje van
CHANXHE aan de oevers van zijn geliefde
Ourthe.
De “Pêcheur de Livres” was amper 62 jaar.
Jean-Pierre was een bibliofiel, een verwoed
verzamelaar van vooral Franstalige boeken
over de vissport. Zijn verzameling was uniek
en zijn historische kennis ongeëvenaard. In de
wereld van de visboeken was hij een
monument, een man waar men naar opkeek
wegens zijn kennis. Ook in het buitenland was
hij een gevestigde waarde wiens adviezen
zeer werden geapprecieerd (o.a. Charles
Gaidy en Bernard Caminade behoorden tot zijn
vriendenkring). Op beurzen was hij een graag
geziene gast.
Hij was de enige die de geschiedenis en de
achtergronden van de vistoestanden in de
Ardennen kende. Geen enkele rivier had
geheimen voor hem. Zijn laatste worpen deed
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hij met de vlieg op de beminnelijke Warche. Ik
herinner mij onze laatste, gezamenlijke uitstap
daar. Jean-Pierre viste weinig, rustte veel en
genoot van de omgeving en koesterde elk
moment. Bovenal was hij een beminnelijk
man, tout court.
Uren hebben wij gebabbeld over de Ardennen,
haar rivieren, Belgische auteurs en over
verzamelen. Het was dan ook evident dat ik
hem vroeg om het voorwoord te schrijven van
mijn boek “Belgische Vliegen”, wat hij met veel
genoegen deed. Hierin kwam ook nog eens
zijn historische kennis scherp tot uiting.
Trouwens was ik hem zeer dankbaar dat hij zo
gewillig zijn uitgebreide kennis met mij had
willen delen.
Jean-Pierre is gaan kijken of in het
hiernamaals de rivieren mooier zijn, visrijker
zijn, beter beheerd en meer bezocht worden
dan deze hier.
Ik zal hem missen. Ik mis hem nu reeds, zoals
men de schaduw mist van een plots
omgehakte eik.
Hugo Martel

Vissen in faience van Bequet uit Quaregnon
De meeste verzamelaars onder ons hebben
wel een paar kunstzinnige objecten die in
verband staan met hun hobby. Niet zelden is
het een afbeelding of voorstelling van een vis
of hengelaar. Even zo vaak betreft het een vis
in faience van Bequet. Men weet wel dat er zo
verschillende vissoorten in bestaan, een
karper, een snoek, enz.. maar meer weet men
er niet echt van. Daarom dit artikeltje…

elke rommelmarkt is er wel een vaas of pot van
Bequet te vinden. Met een beetje geluk vind je
een van de fraaie visbeelden, de forel is de
meest voorkomende, op de voet gevolgd door
de snoek en de karper.

Een leuke karper

Een forel die weet hoe laat het is…
Faience is een type aardewerk van hoge
kwaliteit dat met een ondoorzichtige witte laag
geglazuurd is om het op Chinees porselein te
laten lijken Het aardewerk kan gedecoreerd
worden met een "onderglazuurverf". Deze
wordt aangebracht voordat het aardewerk voor
de tweede keer gebakken wordt. De
schildering versmelt tijdens het bakken met de
glazuurlaag en wordt er zo ingebrand.

Aangezien de vissen met de hand beschilderd
werden zijn ze vaak verschillend van kleur,
vooral van de forel kan je zeer uiteenlopende
kleuren vinden, de ene lijkt sprekend op een
regenboogforel, sommige hebben meer weg
van een zeeforel of zelfs een bruine forel.
Allemaal zijn ze zeer gedetailleerd, van Hubert
Bequet is trouwens geweten dat hij ooit een
grote forel ging kopen in de plaatselijke
viswinkel om hem te gebruiken als model! De
forel is ook te vinden in kleiner formaat en
werd ook in verschillende posities afgebeeld.

Een bijtensklare snoek

Een schooltje forellen
De Belgische faiencerie BEQUET uit
Quaregnon, een dorp in de Borinage, behoort
tot de meeste bekende en succesvolle. Op

Bequet startte zijn zaak op 22-jarige leeftijd in
1934.
De zaken gaan goed en het eerst kleinschalig
bedrijf ondergaat de ene uitbreiding na de
andere, op een bepaald ogenblik werken er 50
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werknemers. Ter illustratie, in 1957 verbruikte
men 10 kilo bladgoud per maand! Vanaf 1965
daalt de vraag naar faience en de concurrentie
uit het buitenland wordt groter en groter.
Hubert Bequet was ook meer kunstenaar dan
zakenman, e.e.a. leidt ertoe dat het bedrijf in
1977 in concordaat gaat. Hubert stapt uit het
bedrijf en verkoopt zijn huis en persoonlijke
bezittingen om de schulden af te betalen, zelf
gaat hij in een caravan wonen bovenop een
mijnterril.

De Nederlandse firma JEMA uit Maastricht
neemt de installaties en het bedrijf over tot in
1982 wanneer de deuren definitief gesloten
worden. De moedermallen van de beelden
gaan mee naar Nederland waar sommige nog
een tijdlang gebruikt worden. Vandaar dat het
mogelijk is identieke beelden te vinden
waarvan de ene gemerkt is Bequet, de andere
Jema. Hubert Bequet overlijdt in 1985 op 73jarige leeftijd.
Jean-Paul Ceulemans
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De HARDY Lightweight vliegvisreels
Dat de naam Hardy sinds ettelijke jaren een
begrip is in de vliegviswereld hoef ik zeker niet
meer te beklemtonen.
Wat hun vliegenreels betreft is de lightweightserie steeds een beetje hun paradepaardje
geweest. Heden is het gamma wat uitgedund,
want ook het traditionele Hardy moet de
moderne toer op om commerciële redenen
(wat enigszins begrijpelijk is) en aandacht
besteden aan ‘large arbour, andere designnormen, enz., maar zij blijven nog steeds
begeerd door de liefhebbers van degelijke
klassieke reels.
De lightweights blijven voorkeur genieten én
op vistechnisch gebied én op esthetisch
gebied. Zij kunnen elke vissituatie de baas en
zijn bovendien een streling voor het oog. Hun
design en concept zijn tijdloos, alsook hun
kwaliteit (want een Hardy heb je voor het
leven).Voor mij blijven de Hardy lichtgewichten
nog steeds de voorkeur genieten wat de
forelvisserij betreft. Wat Hardy is voor de
vliegvissers, is Harley Davidson voor de
motorliefhebbers.

Sinds 1961 op de markt en nog steeds
populair. Geen varianten op dit model.
De FEATHERWEIGHT of pluimgewicht is wat
groter met zijn diameter van 7,2 cm
en gewicht van 85 gram.
Heeft dan uiteraard wat meer inhoud: van een
DT4 met circa 40 m volglijn tot een WF6 en
dito volglijn. Heeft een remschroef/regulator op
het molenhuis, hetwelk de spanning op de
(rem)veren kan regelen/beïnvloeden.
In productie sinds 1960. Er heeft ook (tot einde
der 70er jaren ?) een multiplier versie bestaan.
Mijn lievelingsreel wanneer ik vis met een DT4.
Heeft mij nog nooit in de steek gelaten. Ook
ideaal voor een zijden lijn. Zoals zijn
voorganger quasi uitsluitend te gebruiken op
beken en kleinere rivieren. Ter info: dergelijke
reel kostte in bvb. 1974 ongeveer 45 euro...

Wat schrijft Hardy zelf over dit gamma: “reels
die ontworpen zijn voor stoere kracht
gekoppeld aan een elegant uiterlijk, precies
vakmanschap
en
het
lichtste
doch
verantwoorde gewicht”.
Laat ons even deze reels nader bekijken (het
zijn alleen de reels voor de forel-, vlagzalm- en
witvisvisserij):
De FLYWEIGHT is het kleine broertje; wat
een ‘dotje’ zeggen wij West-vlamingen van dit
‘vlieggewicht’.
De lichtste reel, amper 67 gram voor een
diameter van 6,25 cm.
Zoals alle reels uit deze reeks: eenvoudig
mechanisme, gemakkelijk te onderhouden en
in seconden tijd om te schakelen van rechtsnaar linkshandig, gemakkelijk te wisselen
spoel. Trouwens voor alle reels zijn extra
spoelen voorhanden, wat uiteraard evident is.
Bij elke reel ook een duidelijke handleiding
waarbij het bovenvermelde geïllustreerd wordt
uiteengezet.
Voor lijnen van DT4 (zonder volglijn) tot WF6
met een tiental meter backing. Dus enige
beperking op gebied van capaciteit. Met nog
het nadeel dat de meeste lijnen, gezien de
diameter, er gekruld afkomen...
Ik gebruik deze reel voor mijn zijden lijnen die
geen hinder hebben van memorie. En bij
voorkeur op een splitcane hengel.

Enkele juweeltjes uit het Hardy-gamma
Een
andere
reel
die
nog
steeds
gecommercialiseerd wordt, is de LRH
LIGHTWEIGHT.
Wellicht dé ideale reel voor all-round (forel)
vliegvissen, zowel droog als nat. Een ruimere
spoelcapaciteit is wel een pluspunt: van DT4
en 60 m backing tot een WF7 en eveneens 60
m volglijn. Sinds 1951 in omloop en ‘still going
strong’. Er heeft ook een multiplier versie
bestaan.
Gewicht 106 gram; diameter 8 cm.Heeft een
remregulator (schroef)
Met dezelfde kenmerken heeft er een
LIGHTWEIGHT bestaan tussen 1936 en 1964.
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Het enige, wezenlijke verschil was dat deze
een volle en niet geperforeerde spoel had.
Tot onlangs was er ook en dit sinds 1953 the
PRINCESS. Iets groter (8,75 cm) voor een
gewicht van 134 gram en dus ook een ietwat
grotere capaciteit. Deze had ook een multiplier
uitvoering. Met remregulator.
Misschien kunnen wij de HYDRA ook bij de
lightweights rekenen. Deze zeldzame reel
(want slechts geproduceerd van 1965 tot 1967)
had geen geperforeerde spoel en een diameter
van 8,5 cm.
Completeerden deze gamma lichtgewichten:
-de ZENITH, een zalmreel;
-de SAINT AIDAN, een reel voor zeeforel en
het zwaardere reservoirvissen;
-de HUSKY, eveneens een zalmreel maar
zonder ratel, van het ‘silent’ type.
Wil ook noteren dat er vanaf de 80er jaren een
variante op de markt kwam, de Golden
Lightweight reels, een ietwat misschien

luxueuzere uitvoering. Ze konden echter nooit
de originele versies doen vergeten, laat staan
vervangen.
Maar alleen de drie eerst vermelde reels zijn
heden nog opgenomen in de officiële Hardy
catalogus.
www.hardyfishing.com
Lectuur:
• Hardy catalogi;
• Fly Reels of the House of Hardy,
Glenn Stockwell, A & C Black, 1978;
• The Dunkeld Collection Hardy Reels,
Jess Miller, 1987 en 2004;
• The House the Hardy brothers built,
J.L. Hardy, The Flyfisher’s Classic
Library, 1998
• The best of Hardy’s Anglers’ guides,
Jamie Maxtone Graham, Macdonald,
1982.
Hugo Martel
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Molens en reels uit Tsjechië en Slowakije
Tsjecho-Slowakije ontstond als staat na WO I
in 1918 (na het uiteenvallen van OostenrijkHongarije), door het samenvoegen van delen
uit Oostenrijk (Bohemen en Moravië), met
delen uit Hongarije (Slowakije en Roethenië).
Lang heeft dit echter niet geduurd. Op de
conferentie van München werd Hitler door het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië
toegestaan om met ingang van 10 oktober
1938 delen van Bohemen, waar veel Duitsers
woonden (Sudetenduitsers), in bezit te nemen.
Dit in ruil voor vredesgaranties.
Het jaar daarop veroverden de Duitsers echter
geheel Tsjechië.
Slowakije werd met
goedkeuring van Hitler een zelfstandige staat,
maar onder een fascistische partij.
Bij het einde van WO II bevrijdde Rusland
Slowakije, en herenigde het met Tsjechië in
een communistisch Tsjecho-Slowakije.
Onder het communistisch regime werden alle
zelfstandige/particuliere bedrijven genationaliseerd.
Met het wegvallen van het communisme begin
jaren ’90 wilden de Slovaken ook meer
autonomie wat zal leiden tot de splitsing op 1
januari 1993.
Genoeg politiek, over naar de verschillende
werpmolens!
Even nog een woordje over de vermelding
“Zak. Chr.” Of “'Zakonem Chraneno'” die je
vaak tegenkomt op deze molens of reels,
betekent gewoon “gepatenteerd”.
Wilhelm THONER/SOL:
U zal zich afvragen wat doet een Duits
fabrikant tussen molens Tsjecho-Slowakije ?
Wel, heel eenvoudig, Wilhelm Thöner woonde
in een deel van Tsjecho-Slowakije van waaruit
de Duitse inwoners (historisch gezien dan
toch) net na WO II verdreven werden naar
Duitland. Nadien zette hij zijn activiteit verder
in Duitsland. We vermelden hem hier alleen
volledigheidshalve, de Triplex/Sol molens zijn
een verhaal op zich.
STIBUREK/HUDSON (Praha):
- Hudson 2: sidecaster-reel, plastic spoel,
dubbele
slinger
aan
de
spoelkant,
klikkerschakelaar. De aanduidingen op de
spoel zijn “HUDSON 2”, “CS Patent 81525”
- Hudson Special: kopie van de Hardy Altex,
aanduiding op de spoel in witte letters “Hudson
Special Stiburek”

PROUD/KUTNA HORA: Eén model bekend,
bodyvorm van een Zangi/Pelican.
Grote
blanke alu-spoelcup, zwarte spoel, rechte die
voet kan losgeschroefd worden, volledige
beugel. Inscripties op de spoel : “CKD Kutna
Hora” en “CSR Proud”.
RYBOSPORT/Vavrina (Praha II): Zenith 2
Casting Reel : zeldzame molen met ronde
groene body en S-vormige voet, aluminium
spoel, blanke alu-cup, volledige beugel
UNIVERSAL: maker onbekend, rechte voet,
kleine ronde body (zwart), grote blank-alu
spoel, rechte voet, manuele pick-up
Adolf TLUSTOS/TAP (Praha Kbely): Deze
molens hebben een zwarte body, blanke
aluminium voet en cup. Spoelen kunnen zowel
van aluminium (zeldzaam) als een soort van
bakeliet/plastic zijn. Offset spoel. Wit plastic
medaillon met vermelding “Adolf Tlustos TAP”.
- TAP, groot formaat: body is even groot als
het midden-model maar heeft een grotere
spoel en spoel-cup
- TAP, medium formaat: body even groot als
het groot model maar met kleinere spoel dus
- TAP, klein formaat: kleinere body en kleinere
spoel
Nadien is de produktie overgenomen door
TOKOZ.
Jiri SIDLO (Praha Smichov): heeft een molen
gemaakt die sterk gelijkt op de Hardy Altex,
geen verdere gegevens.
Stanislav VLCEK (Prepere nad Jizerar) /
PAULAT (Strmila) / Antonin TVRDIK (Praha) /
TRONICEK (Praha) / Vaclov HOREJSI (Praha)
: allen fabrikanten van hengelsportmateriaal,
geen verdere gegevens bekend of zij ook reels
of werpmolens hebben gemaakt.
Jaroslav Josef ROUSEK: vanaf 1920
begonnen met het vervaardigen van
hangsloten en kleine metalen producten.
Vanaf
de
jaren
’30
eveneens
hengelsportmateriaal. Als handelsmerk was
een visje met schuin erdoorheen de naam
ROUSEK, onderaan CSR. Nadien werd dit
symbool overgenomen door TOKOZ.
- Rousek: waarschijnlijk de voorloper van de
Stabil, rond metalen plaatje aan de
slingerzijde, met daarop het Rousek-visje,
zwarte body, blanke alu spoelcup, geknikte
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voet, body achteraan meer afgerond dan de
latere Stabil
- Stabil Rousek sidecaster-reel (model 1):
bakelieten
gemarmerde
spoel,
gebalanceerde slinger achteraan, korte halve
beugel, geen klikker, alu-slipknop (type Hardy
Altex), in witte letters op de spoel gemerkt
“Stabil Rousek Zak.Chr.”. Rousek-visje op de
(bruine) voetsteel.
- Stabil Rousek sidecaster-reel (model 2):
volledig in blank aluminium, Rousek-visje op
de voetsteel, hendeltje vooraan op de spoel,
klikkerschakelaar, vorm van de voet en
voetsteel zoals het eerste model.
- Stabil Rousek werpmolen: in witte letters op
de spoel gemerkt “Stabil Rousek Zak.Chr.”,
volledige beugel, blanke cup, zwarte spoel,
geknikte voet, alu-zijdeksel met daarop het
Rousek-visje. Body is rond met 3 uitstulpingen
voor de schroeven. Aluminium-slipknop (type
Hardy Altex)
TOKOZ: na WO II was er onder het communistisch regime geen ruimte meer voor privéinitiatieven. Alle bedrijven werden genationaliseerd en gegroepeerd omstreeks 1954. Ook
het bedrijf van Jaroslav J.Rousek werd
genationaliseerd en kreeg wat later( in 1962)
de naam TOKOZ.
Ook de Tsjechische patenten die te maken
hadden met werpmolens werden toegewezen
aan het nationalistisch bedrijf. Bijvoorbeeld het
SOL-patent, voorheen op naam van Vaclav
Thoner (Wilhelm Thöner), en het TAP-patent,
voorheen TLUSTOS.
We zien ook de patentnamen TOKOZ, ROEN,
STABIL, REEX verschijnen vanaf 1954-57.
Het visje-merkteken van ROUSEK wordt
behouden, maar de naam ROUSEK verandert
in TOKOZ. Vanaf 1964 verandert de stijl van
de tekening in een meer strak getekend visje.
E.e.a. is van belang om molens te kunnen
dateren bij gebrek aan catalogussen.
Volgende
TOKOZ:

molens

werden

gemaakt

door

Tokoz-TAP: model zoals de Tlustos-TAP, nu
met de naam TOKOZ op het wit medaillon.
Eveneens in 3 formaten en de typische offset
spoel.
Oudste modellen met zwarte body en blanke
alu-cup, latere modellen in hamerslaggroen
TAP 431/432/441/442/451: moderne versie
van de Tokoz-TAP, buisvormige body,
afwerking in hamerslag verf grijs of bruin.
Ronde medaillonsticker (wit of zwart).
ROEN: (eerste model) geknikte voet, grote
spoelcup (8 cm), groen/lichtblauw hamerslag,
plooibare hendel, “Roen” in letters van groot
naar klein op de zijkant van de body
ROEN: (tweede model) als eerste model maar
met kleinere spoelcup (7cm), bestaat ook in
een grijze versie
ROEN: (derde model) rechte voet, zilver
hamerslag body, groene hamerslag spoelcup,
spoelcup 7 cm diameter, metalen ring rond
slingerbevestiging, “Roen” in kleinere letters en
“TOKOZ” in een rond medaillon (meegegoten
in de body), bestaat ook in een zwarte versie
ROEN III: modernere molen, zwart hamerslag,
rechte voet, rond zwart medaillon met witte
letters en rood Tokoz visje, metalen ring rond
slingerbevestiging, snelheid 1:2,8
ROEN III P: zoals Roen III maar met grotere
spoelcup en spoel
REEX-A: ronde body, geknikte voet, blanke
alu-cup, “REEX-A” op de spoel, op de body
langs de slinger-zijde “REEX TOKOZ”, body
aan slingerzijde heeft een opstapje, body langs
de andere zijde toont de overkapping van de
centrale as.
REEX-B (eerste model): ronde body,
hamerslag groen, body langs de andere zijde
toont de overkapping van de centrale as.
REEX-B (tweede model): ronde body, gebogen
voet, hamerslag groen, body aan slingerzijde
heeft een opstapje, body langs de andere zijde
is nu vlak met erop het oude stijl Tokoz visje,
dateert uit 1963-65

Tokoz-RECORD (eerste model): halve beugel
met typische Tokoz beugelbevestiging, ronde
body, rood hendeltje, geknikte voet

REEX-B (derde model): zoals tweede model,
uitvoering in grijze hamerslag

Tokoz-RECORD (tweede model): zoals eerste
model maar met volledige beugel, zwart
hengeltje

REEX-?: grijsgroene hamerslag, gebogen
voet, body aan slingerzijde heeft een opstapje,
body langs de andere zijde heeft een ronde
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ribbing met erin het modern gestyleerd Tokoz
visje.
STABIL ROUSEK TOKOZ: zeldzaam overgangsmodel, zoals de Stabil Rousek, nog
steeds gemerkt “Stabil Rousek” op de spoel,
maar met Tokoz visje op de body (metalen
medaillon), kunststof versterking aan de
slingerzijde, slipknop van kunststof, beugel is
ook iets anders dan de oude Stabil Rousek.
STABIL III: hoekige body achteraan een beetje
taps toelopend
STABIL IV (eerste model): geknikte voet,
hoekige body achteraan een beetje taps
toelopend, kleur is gebroken wit, gemerkt met
oude stijl Tokoz-visje

STABIL IV (tweede model): hamerslaggroen,
gemerkt met nieuwe stijl Tokoz-visje
STABIL 321/341: donkergrijze modellen,
rechte voet, klassieke rechthoekige body
TOKOZ 63/65: model 65 heeft een rode body,
rood hendeltje, rond groen medaillon, groene
slipknop en hendeltje, metalen ring rond de
bevestiging van de slinger, offset spoel, body
vorm gelijkt ietwat op de Orvis Pelican,
antiretour achterop de body. Het model 63 is
zwart ipv rood.
Jean-Paul Ceulemans
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Alfred Sougné
De naam ‘Sougné’ is reeds sinds ettelijke jaren
een begrip in de Belgische vliegviswereld.
Vóór de 70er jaren van de vorige eeuw was
‘Maison Sougné’ voor ons, Vlamingen, de
enige zaak waar we terecht konden voor
vliegvismateriaal. In Vlaanderen was er geen
zaak die ons kon helpen totdat in het begin der
70er
jaren
Remy
Roels
in
Deinze
vliegvisspullen en kunstaas in het algemeen
aan de man bracht.
Maar zelfs toen bleef men het huis nabij de
beurs in Brussel frekwenteren; het was er
steeds een drukke doening met drie experten
in grijze stofjas achter de oude toog. Het huis
was bekend voor zijn ernst, zijn adviezen en
zijn kwalitatief hoogstaand (en veelal exclusief)
materiaal. En je vernam er steeds de laatste
nieuwigheden uit de Ardennen. Het huis sloot
helaas nogal onverwachts in het voorjaar 2006
zijn deuren...
La Roche en Ardennes, op het einde van de
negentiende eeuw: deze naam werd in die tijd
in één adem uitgesproken met die van de
andere mondaine steden Spa en Knokke, de
ontmoetingscentra van de gegoede burgerij en
adel. De ‘Fagnes’ waren nog niet bebost en
fungeerden nog als een reuzespons. De
Ourthe was daardoor een gans jaar lang zeker
van een minimumdebiet en een fikse regenbui
had toen lang niet hetzelfde vertroebelend
effect op de rivier zoals tegenwoordig het geval
is. Loofbomen, in plaats van de naald monoculturen bepaalden het uitzicht van het
landschap.
Omstreeks 1880 in “Hotel du Nord”, La Roche,
wordt Alfred Sougné geboren. Deze man was
als het ware voorbestemd om zijn naam
onlosmakelijk te laten verbinden met de
vliegvisserij in België. Als baby –zijn wieg
stond op een terras vlak boven de Ourthemaakte hij, zij het dan onvrijwillig, reeds kennis
met het koude water van de rivier. Hij groeide
op als een natuurmens. Het enige wat hem
écht interesseerde waren jacht en visvangst,
twee zaken die ook vader Sougné,een hotelier,
goed uitkwamen want met ervaring, opgedaan
op dat vlak, kon hij Alfred als vis- en jachtgids
in dienst stellen van de zaak.
De techniek die toentertijd het meest werd
gehanteerd bij het forelvissen was die, welke
men tegenwoordig in Engeland nog kent als
“grayling-trotting” (met de worm op vlagzalm).
Ook werd met een eenvoudige reel, toen nog
gevuld met gevlochten paardenhaar of gut,
een elrits d.m.v. een primitieve jachthengel
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toch op respectabele afstand van ongeveer
vijftien meter gepresenteerd.
Via een nobele heer komt Alfred Sougné op
zestienjarige leeftijd in contact met de
vliegvisserij.
Forel stond op de spijskaart en vermits er nog
geen forellenkwekerijen bestonden, diende
Alfred er voor te zorgen dat zijn lijn gevet bleef.
Doch nu krijgt hij de smaak pas echt te
pakken.
De natuurmens in hem haalt de bovenhand op
de ‘commerçant’ (die hij volgens vader had
moeten worden). Ongeacht het feit of er nu
gasten verbleven of niet, trekt Alfred er
regelmatig op uit met paard en kar. Twee- en
driedaagse vistochten naar Tiébéwé, Les
Ondes en Le Hérou bepalen hoofdzakelijk zijn
weekindeling.
Overnachten doet hij onder de blote hemel,
langs de oevers van de Ourthe. Gedurende
jaren leeft hij van de opbrengst van zijn
visvangst.

Even wegdromen: “catch and release”
hoefde toen nog niet echt…
Door zijn kennis van de streek, de rivier en
door zijn ongelooflijke ‘watersense’ krijgt Alfred
Sougné al vlug naam en faam. Men begint het
zelfs als een eer te beschouwen om met hem
te kunnen vissen.
Een interessante anekdote uit die periode is
dat Alfred in staat was om een ‘hatch’ te
simuleren. Hij legde eenvoudigweg een vuurtje
aan langs de oever. Als dit bijna gedoofd was
begon Alfred de asse en de gensters in de
richting van de rivier te trappen. De asdeeltjes
op het water wekten bij de forellen de idee op
als zou er een geweldige ‘hatch’ aan de gang
zijn. De vissen begonnen massaal te stijgen,
tot grote verbazing van menig vliegvisgast.
In 1914 gaat Alfred Sougné als vrijwilliger bij
het Belgische leger om zijn vaderland te

dienen in “Den Grooten Oorlog”. Tot 1919 had
hij nog niets anders gedaan dan gevist en
gejaagd (en gevochten voor het vaderland). Hij
was niet geïnteresseerd in een verder leven
als restauranthouder of hotelier. De link tussen
vissen en commercie werd alsnog gelegd te
Luik, waar hij in 1919 de allereerste hengelsportzaak in België, die gespecialiseerd was
op gebied van de vliegvisserij, opende. Om het
met zijn eigen woorden te zeggen: Het wordt
tijd dat zelf eens iets ga doen om in mijn
onderhoud te voorzien (maar met het
vliegvissen op de eerste plaats...)”. Van dan af
begint Alfred zijn actieterrein uit te breiden. De
Amblève, de Lesse en enkele rivieren in de
Eifel, alsook de Ahr worden door hem
regelmatig bevist.

op het koninklijk domein Ciergnon aan de
Lesse een vlagzalm van anderhalve kilo aan
de haak te slaan (Karl Baeten, ‘Ervaringen met
vlagzalmen’, De Vlaamse Vliegvisser, lente
2000). Het was in zijn tijd een gezaghebbend
boek.
In het boek ‘A la Mouche’, dat hij samen
schreef met Tony Burnand (Librairie des
Champs Elysées, 1939), verwijst Charles Ritz
meermaals naar Sougné’s boek.
Henrion nam later de gedachtengang van
Sougné over in zijn eigen boek, alsook
grotendeels de vliegen.

Alfred Sougné huwde relatief laat toen hij circa
40 jaar was met een zekere weduwe Henrion.
Deze had twee zonen. Eén van hen was...
Marcel Henrion, de latere stichter van “Maison
Sougné” te Brussel en auteur van het in 1973
verschenen “La Pêche à la Mouche”.
Sougné had zelf een boek geschreven
(sommigen beweren –rumor publicus- dat
Alfred een buitenmens was en zeker geen
schrijver en dat het boek zou zijn geschreven
door zijn stiefzoon Marcel, weliswaar naar zijn
ideeën), het in 1924 verschenen “La Pêche de
la Truite à la Mouche”. Dit boek bevatte 75
blz. en het voorwoord was geschreven door
baron Jean de Chestret de Haneffe, een
collega-vliegvisser; Sougné had relaties ook in
de hogere kringen...
Hij viste met alle hooggeplaatsten van het
Koninkrijk en leerde o.a. Koningin Astrid de
knepen van het vliegvissen. Haar echtgenoot,
Koning Leopold, was, als Prins, het vliegvissen
bijgebracht door Alphonse Cornet uit Verviers
(hij had daar ook een hengelsportzaak), een
meervoudig casting kampioen en een zeer
beminnelijk man die in het begin van 1960er
jaren overleed bij een auto-ongeval.
In het gamma van Hardy vond men toen een
‘Prince Leopold’ rod, een palakona splitcane
vliegenhengel van 9voet9, voor hem
ontworpen op aanwijzingen van Léon Seutin,
de algemene agent voor Hardy in België (zie
o.a. ‘Hardy Angler’s Guide, Coronation
Number, 1937).
Nu we toch bij het koningshuis zijn: Ook
koning Albert I was een vliegvisser. Hij werd
hierbij geadviseerd door Prof. Dr. Hendrik de
Man, socioloog en staatsman, een tijdlang
Inspecteur-generaal van de Koninklijke Visserij
en auteur van ‘Fliegenfischen leicht gemacht’
(Müller, Zurich, 1951). Wijlen Albert I wist ooit

Een beeld dat bij veel vliegvissers voor
altijd in het geheugen staat geprent.
Na zijn dood in 1955 zijn er enkele
misverstanden en ideefixen rond de figuur van
Alfred Sougné ontstaan. Hij heeft bvb nooit zelf
vliegen gebonden. Meestal viste hij met
vliegen die hij in Engeland liet binden. De
‘Universelle’ wordt hem soms ook ten onrechte
toegeschreven. Een zekere Delcourt uit
Charleroi was de echte ontwerper. Via hem is
Sougné in contact gekomen met deze vlieg en
zorgde hij ervoor dat de vlieg de bekendheid
kreeg zie ze heden ten dage nog geniet en
verdient. Sommigen noemen de ‘Universelle’
(nu nog) trouwens de ‘Mouche Sougné”.
Hetzelfde geldt voor de ‘Sougné Spéciale’ of
de ‘Sougné Fly’. Deze vlieg is van het huis
Sougné in Brussel en zou zijn ontworpen door
een klant. Alfred heeft dus geen vliegen
ontworpen, noch schokkende theorieën
verkondigd. Als tastbare relikwie liet deze
illustere ‘baguette’ een boek achter. Maar het
is
voornamelijk
zijn
bezetenheid
op
vliegvisgebied en zijn liefde voor de pure
Ardense natuur die er voor zorgden dat men
hem nog steeds beschouwt als een ‘grand
monsieur’ in vliegviskringen.
Hugo Martel
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Op de boekenplank
Ik wist al enige jaren dat er een boek bestond
dat handelde over ABU kunstaas.
Slechts een enkele keer was ik het
tegengekomen op een Zweedse veilingsite,
maar mijn hoogste bod bleek niet eens in de
buurt te komen van de uiteindelijke prijs.
Maar goed, mijn interesse was gewekt en op
een of andere manier moest ik een exemplaar
te pakken krijgen. Een aantal mailtjes naar
ABU-verzamelaars wereldwijd zouden dat
klusje wel klaren… nou moe! Om te beginnen
was dit boek bij de meeste verzamelaars
onbekend, maar een Zweedse verzamelaar
wist er toch iets meer over te vertellen. De
oplage was zeer klein, slechts 50 exemplaren!
De schrijvers waren Urban Westblom en
Göran Magnusson, maar hun emailadres had
hij niet. Daar stond ik dan, nergens dus…

andere contactgegevens om de koop definitief
te sluiten.
Blijkt de verkoper ene Urban
WESTBLOM te zijn! Het zal toch niet?!
Voorzichtig even polsen of hij toevallig niet die
schrijver is van dat boek over ABU
kunstaasjes. Jawel hoor, en of ik interesse had
in een exemplaar? EN OF! Bleek dat er 50
exemplaren officieel waren uitgebracht,
daarenboven hadden de schrijvers elk voor
zich nog 5 exemplaren gehouden. Voor een
aardig prijsje was de zaak snel geklonken en
had ik het boek eindelijk in mijn bezit. En wat
voor een boek.
Het is het enige boek ooit verschenen over
ABU kunstaas. Alle lepels, spinners, pluggen
en pilkers vanaf de jaren ’40 tot de jaren ’80
staan erin. Voor elk type kunstaas is er één
tabel met bijhorende foto. In de tabel staan,
per grootte, de periode van fabricatie en welke
kleuren beschikbaar waren.
Als ik bijvoorbeeld even kijk naar de bekende
Toby-lepel zie ik dat deze gemaakt is vanaf
1956 en verkrijgbaar was in 8 verschillende
gewichten. Ik kom tot maar liefst 68
verschillende Toby’s als je voor elk gewicht
alle bestaande kleuren telt! Let wel… voor de
Toby Tiger, Toby Smash, Toby Fly, Toby Fat,
Toby Slim en Toby Vass zijn er andere
tabellen. In totaal staan er een honderd-tal
tabellen in. Hi-Lo pluggen, ABU-droppen, alles
staat er in !
Jean-Paul Ceulemans
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

Figuur 1
Maanden en jaren gingen voorbij, ik bleef wel
die Zweedse veilingsite in het oog houden,
kocht er regelmatig wat spulletjes, maar hét
boek zag ik nooit meer. De meeste verkopers
ken je wel na een tijdje, zij het dat ze net als op
eBay verkopen onder een alias. Zo kocht ik
laatst nog maar eens een molentje, mijn eerste
deal met een nieuwe verkoper. Na de veiling
krijg je dan een mail met naam, adres en
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Zocht je echt een molentje?
Op onze Eurobeurs kan je hem zeker
vinden !

Conolon
Ieder jaar verheug ik mij op de Euro
hengelsport beurs in Eindhoven.
Het weerzien van verzamelvrienden, de goede
sfeer en natuurlijk de uitgestalde spullen. Het
mooie van een beurs is dat je kan zien en
voelen wat je koopt en bij twijfel kun je altijd
iemand raadplegen.
Ook dit jaar was er weer voldoende te vinden
op Mitchell gebied. Na een rondje lopen vond
ik een Mitchell 308 “Prince” tweede versie in
nieuw staat en voor 20 euro werd ik de nieuwe
eigenaar.
Na wat kleine aankopen wilde ik na 4 uurtjes
gaan inpakken toen ik door iemand op mijn
schouder getikt werd en vroeg of ik belang had
bij een Conolon hengel.

De Conolon series bestonden in de zeventiger
jaren uit: de “alpha”, de “special” en de “expert”
serie. De “alpha” was de goedkoopste en de
“expert” de duurste uit de serie. Thuisgekomen
heb ik de hengel eerst gereinigd en daarna het
topoog verwijderd.
Wie bewaart, heeft wat en zodoende kon ik
van een oud topdeeltje het originele
slangenoog afhalen en op de nieuwe hengel
zetten. Even later ontving ik een e-mail met de
boodschap en bevestiging dat de hengel met
de code 141 F2 een Conolon “expert” was, dat
het slangenoog het originele topoog was en
dat de hengel in 1973 84 gulden koste.
Na even zoeken vond ik ook nog het originele
foedraal erbij die ik toch zeker meer dan 20
jaar geleden gekregen heb bij de aankoop van
een andere Conolon hengel.

De hengel zag er goed uit en was donkerbruin
van kleur. Alleen het topoog was vervangen
door een niet origineel exemplaar. Na enige
onderhandeling heb ik de hengel gekocht.

De Mitchell Conolon met het originele
foedraal
Mijn nieuwste aanwinst,
Conolon “Expert”

de

Mitchell

Conolon hoort bij Mitchell en is in mijn optiek
zeker verzamelwaardig.
Dries Hanzens

∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝
Ons lid Hans van Loenen wil zijn verzameling heroriënteren en heeft aardig wat in de aanbieding! Kijk
zelf maar eens hieronder en neem gerust contact met hem op voor meer informatie.
1) collectie kunstaas € 980,00
2) collectie Engelse vliegvisboeken € 290,00
3) 5 bijzondere karperboeken € 200,00
meer info: Hans van Loenen, tel. 035-5823898 of e-mail: hansenjovanloenen@hetnet.nl
∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝
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From Russia
Tja, de ene verzamelt om alles te hebben, de
andere verzamelt alles wat een ander niet
heeft… ik verzamel om te onderzoeken. Als
alles van een merk op papier staat, en er
boeken vol zijn over geschreven, dan is voor
mij de magie grotendeels weg. Het onbekende
is wat mij aanspreekt op zoektocht naar
werpmolens. Zo was het met Sportex, zo is
het met Russische molens, want onbekend zijn
ze, deze Katushka’s !
Hoog tijd om daar verandering in te brengen,
glasnost en perestrojka slaan toe in de
hengelsportverzamelaars wereld !
Het is verschrikkelijk moeilijk om informatie te
vinden over deze molens, en de molens op
zich worden slechts uitzonderlijk aangeboden
op Ebay of andere veilingsites. Meestal betreft
het molens meegebracht als souvenir, en de
eigenaars weten er weinig of niets over te
vertellen. Onderstaande lijst is dus zeker niet
volledig, en ik durf ook niet te beweren dat
alles 100% klopt. Het is de eerste keer dat
Russische molens een beetje systematisch in
kaart worden gebracht, zelfs onze Russische
vrienden vroegen zich eerst af waarom iemand
in
godsnaam
Russische
molens
wil
verzamelen...
Maar e.e.a. heeft er
ondertussen voor gezorgd dat nu ook in
Rusland heftig naar oude molens gezocht
wordt !

fabriek bestaat nog steeds en maakt
allerhande elektromechanische producten.
Lemz molens worden vermeld vanaf 1973.
Adres van de fabriek in Leningrad (nu St.Petersburg) Peterhof d73. Er zouden ook de
modellen LEMZ-4, -6 en -11 gemaakt zijn.
Vanaf 1973 tot september 1987 waren alle
Lemz molens zwart en het “Lemz” ergens op
de body of voet. Vanaf augustus
1987
veranderde het logo in een abstracte vorm
(naast de Lemz-aanduiding soms) en waren de
molens zilverkleurig.
LEMZ: kopie van de Mitchell 324, geheel
zwart, op het zijdeksel aan de ene kant staat
“Lemz”, op de andere kant staat CSSR, weegt
233 gr.
Hier bestaat ook een zilvergrijze versie van
met een voet die naar achteren gericht is.

De Lemz model 2 of 3

Een Mitchell 324… of toch niet
Hier gaan we dan.
1) LEMZ: staat voor Leningradsky ElektroMechanichesky Zavod, oftewel de ElektroMechanische Fabriek in Leningrad. Deze
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LEMZ-2 en LEMZ-3: eveneens kopies van de
Mitchell 324. Probleem bij deze modellen is
dat het typenummer alleen vermeld is op de
bijhorende doos en/of papieren. In mijn
verzameling heb ik een Lemz-2 (met doos en
papieren) in een grijze/hamerslag uitvoering.
Maar ik ben ook in het bezit van een
lichtgrijze/gladde-lak uitvoering, dit kan een
Lemz-3 zijn, of misschien een variant van het

model 2. Qua materiaal en ontwerp zijn ze
identiek. Hoedanook, op de body zit steeds
een ronde sticker met visafbeelding en ze
wegen beide 245 gr. Op het garantiepapier van
mijn LEMZ-2 staat een datumstempel uit 1990,
maar ik vermoed dat ze al veel eerder
geproduceerd werden.
LEMZ-5: zwart van kleur, heeft een geknikte
voet, drukknopspoel en een wat aparte
bodyvorm. Lemz-teken in de molenvoet,
Russische vijfhoek (soort kwaliteitssymbool) op
het zijdeksel
LEMZ-4, -6 en -11 : deze modellen bestaan
ook volgens de documentatie doch ik heb er
nog geen foto, noch beschrijving van gezien.
2) DOLPHIN: een reeks van molens met allen
de naam “Dolphin” erop (in het Russisch
weliswaar), op de slipmoer of het etiket staat
meestal een dolfijn afgebeeld. Deze molens
werden gemaakt door een productie associatie
“Elektropribor” Zhytomyr Oblast, Korostyshev
Str. Bolszewistkaya, 66. Productie zou reeds
begonnen zijn in 1966. Sommige vertalingen
schrijven de naam als “Delfin”.

De Dolphin type 4
DOLPHIN-6: zwaarder model van
DOLPHIN-4, gelijkaardige bodyvorm

de

DOLPHIN-8: grijs van kleur, deze hebben ze
zelf ontworpen, is goed gemaakt en mag
gerust een kwaliteitsmolen genoemd worden.
Opmerkelijk is de (externe) beugeloverslag
d.m.v. een palletje aan de andere zijde van de
beugel dan de lijnroller. Dit systeem werkt
feilloos en heeft de soepelheid van een interne
beugeloverslag gecombineerd met de sterkte
van een extern systeem. Molen weegt 390 gr.
Vermeld in 1981, ook nog gemaakt in 1990.
Bestaat ook in het zwart.
DOLPHIN-10 zwart van kleur, mooie aparte
vormgeving, technisch vrijwel identiek aan de
Dolpin-8. Molen weegt 366 gr.
DOLPHIN-M : aparte hoekige bodyvorm met
rechte voet, vermeld in 1981 en 1986

Een duidelijke kopie van een Bretton
DOLPHIN: kopie van een Bretton 807, 2
versies:
1ste versie licht grijze spoelcup met
lichtblauwgroen zijdeksel
2de versie grijshamerslag met donkerblauw
zijdeksel (423 gr)
3de versie grijshamerslag met rood zijdeksel
(423 gr)
DOLPHIN-4: beige spoelcup met groenblauwe
body, rechte voet

3) ORION (ORNOH): Orion molens zijn
gemaakt, door de АО Ytëc / Utyos of de
Ulyanov Instrument Making Plant, produceren
naast vliegtuigonderdelen een hele reeks
consumptiegoederen, van keukenmixers tot
ligstoelen en werpmolens. Er wordt ook een
werpreel gemaakt, de Orion 007
Wie nieuwsgierig is naar de Russische
consumptiegoederen,
moet
zeker
een
bezoekje brengen aan hun website (dit deel is
in het engels, wat vrij uitzonderlijk is voor een
Russisch bedrijf)
http://www.utyos.ru/english/products/people.ph
p#label9
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Huidige modellen molens en reels :
"Orion 102" "Orion 006" "Orion 007" "Orion 009" "Orion 209"
Drum capacity, m
100
180
170
100
100
With line diameter, mm.
0,3
0,3
0,35
0,3
0,3
Reduction ratio
5,2:1
4,7:1
—
5,2:1
5,2:1
Number of bearings
1
1
—
2
2
Size, mm (handle in)
115×117×68 128×122×88 125×100×65 115×117×68
Weight, not more than,g
295
360
290
250

Overige gegevens
modellen :

en

andere

(oudere)

ORION-001: eerste model, zwarte molen met
metalen spoel, gelijkt op de Shakespeare
Sigma (oudste versies met slip voorop), vanaf
1992

moeilijk laat vertalen, daarom hier de originele
Russische aanduiding. In vertalingen komt
men deze molens tegen als CRS, CBS, KBS,
KSB, enz..
De КБС (KBS) molens zijn gemaakt door de
Leningrad Tool Plant (Lisa), nu heeft deze de
naam “Izmeron”.

ORION-003: vanaf 1992, overkappende spoel,
grote molen, spoel 100 m 40%, waarschijnlijk
gemaakt tot 2002

Adres Leningrad (nu St.Petersburg), Novgorod
D.13.

ORION-004 SPORT: wegklapbare slinger,
productie december ‘92

De КСБ (KSB) molens zouden geproduceerd
zijn door Kharkov, Reutov, Moskou, Plant D.4.,
Frunze 3

ORION-009: rode body, zwarte slinger en
chromen spoel
ORION-102: opvolger en verbeterde versie
van de ORION-001, uitgerust met titanium
lijnroller, bronzen wormwiel, zwarte spoel, enz
vanaf 1992.
Bestaat eveneens met Engelstalig opschrift,
zou bestemd zijn voor export. Verschillende
kleuren, ondermeer zwart en staalblauw/grijs.
KBS: 400 gram, 1963, eerste model van deze
fabriek
KBS-2: opvolger van de KBS, vanaf 1965,
molenvoet kan losgeschroefd worden om de
molen gemakkelijk op te bergen
KBS-4: gesloten spoel, lijkt op Abumatic, 220
gram, 1965
KSB-4 : gesloten spoel, opvolger van de KBS4
КСБ-6 : geen verdere gegevens
De Orion 102

4) КБС (KBS), КСБ (KSB) en КСБХ (KSBX):
een reeks molens aangeduid met een
combinatie van cijfers en letters die zich
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KSB-12: licht blauw van kleur, klaarblijkelijk
gebaseerd op de DAM Quick Junior modellen,
vermeld in 1972
KSBX-2: gesloten spoel

KSBX-3: gesloten spoel, lijkt op Abumatic,
weegt 300gr
KSBX-5: gesloten spoel, tot begin jaren ’90,
lijkt op ABU 505
КБС-171 en КБС-671: De grijze met T-vormige
hendelknop en lange inscriptie op het grijze
zijdeksel is de 671.
Op de doos staat in het groot KATYWKA, dit is
niet het merk of typenaam, “Katywka” (men
spreekt het uit als Katushka) betekent gewoon
werpmolen
De 171 heeft een metalen slinger met gewoon
hendelknopje en op het zijdeksel in reliëf LIZ
(in het Russisch weliswaar !) in een ruitvorm.
De 171 lijkt een soort hamerslag metallic grijs.
De 671 heeft meer vlakgrijze afwerking.
De Diana 201
ATLANTIC: vroeg model, halve beugel, ronde
body, het is niet helemaal zeker dat deze wel
degelijk in Rusland is gemaakt, wordt vermeld
in 1951.

De КБС-171
De Atlantic
КСБХ-2, КСБХ-3, КСБХ-5 en КСБХ-6: geen
verdere gegevens

5) DIVERSE:
DIANA-201: 270 gram, kopie van de Mitchell
320, vermeld in 1981
C-1 (of S-1): model afgeleid van de Mitchell
300, gemaakt door de Kuntsevskiy fabriek/Kim,
en waarschijnlijk de eerste werpmolen
geproduceerd in de USSR.

SATELLITE: nog geen verdere gegevens
YANKA 20 (of Chaika 20): 1981, gesloten
spoel, goudgele cup, sterk gelijkende op
Abumatic 20, geleverd in doosje met sleuteltje,
werpgewicht en instruktieboekje.
Jean-Paul Ceulemans

Gemaakt vanaf 1956 tot omstreeks 1960.
De Kuntsevskiy fabriek was gevestigd in
Moskou, Dorogobuzh ul, d.14.
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Zeeforel-koorts
Ik kan me niet precies meer herinneren of het
die afbeelding was van een grote Ierse
zeeforel in een Cloghvoola Fishing Lodge
advertentie, of dat het kwam door die foto op
www.loughcurrane.com. Wel weet ik dat die
wilde zeeforel uit Kerry, met hun kleine zwarte
stippen en grote rechte staarten, sindsdien in
mijn hoofd zaten. Constant.
Voor mij als Nederlandse vliegvisser is die
tiendaagse trip naar Ierland, éénmaal per jaar,
van onschatbare waarde. Het laadt de accu
weer voor lange tijd op. Het doet veel meer
dan dat. Het is één van de dingen die het leven
de moeite waard maken.

zonder enige forel in de boot te krijgen. Ik
genoot van de stilte en het landschap. Steeds
was er de hoop een kanjer te haken.
Op de meeste dagen viste ik met een drijvende
lijn en een montage met drie vliegen. Er was
die week veel zon en weinig bewolking. Ergens
midden in mijn vakantie stak de wind eventjes
op. Ik besloot de drijvende lijn te vervangen
voor een intermediate lijn. Toen de wind
sterker werd, en net voor Church Island een
rollende golf veroorzaakte, voelde ik een
stevige ruk. Plotseling had ik iets groots
gehaakt! Van zo’n moment droom je, maar je
verwacht het eigenlijk niet, totdat het
werkelijkheid wordt.
In een fractie van een seconde na de aanslag
was de vis al bijna onder de boot. Ik stripte de
lijn binnen zo snel ik kon. Tezelfdertijd kwam
de vis met een noodgang op me af. Het lukte
me niet de lijn strak genoeg te houden, en het
volgende moment toen ik dacht dat de lijn strak
genoeg stond om de vis met de wind mee te
drillen, was hij verdwenen.

Een aantal malen heb ik de Corrib met de
meivlieg bevist. De mooiste bruine forel die ik
ving op mijn eerste reis naar Ierland, zo’n
zeven jaar geleden, was een prachtige
drieponder. Die forel doorbrak de waterspiegel
met zijn kop, rug en staart, en nam een
ingevette groene Partridge alsof het zijn laatste
kon zijn. Deze vis zal ik nooit vergeten. Ik
raakte verslaafd aan Ierland en zijn wilde forel.
In mei 2004 bezocht ik Cloghvoola Lodge om
voor het eerst op zeeforel te vissen. Ter
voorbereiding had ik enige maanden tevoren
zeeforelvliegen gebonden. Het fantastische
boek van Peter O’Reilly “Irish Trout and
Salmon Flies” hielp me daarbij zeer. Ik bond
vliegen in verschillende groottes van haak 8 tot
14. Black Pennels, Green Peters, Zulus,
Bibio’s, Dabblers en vele anderen. Tevens
maakte ik een traditioneel schapenleren
vliegenmapje om ze in te doen.
Toen ik uiteindelijk daadwerkelijk in Kerry
vanuit een bootje in deze nieuwe, prachtige
omgeving van Lough Currane aan het vissen
was, voelde ik me goed en koesterde hoge
verwachtingen. Fanatiek viste ik dagenlang
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Ik spoelde de lijn binnen en bekeek de vliegen.
De leader was niet gebroken en de vliegen
waren er nog steeds. Waarschijnlijk was de
haak losgeschoten! Het moest een enorme vis
geweest zijn! Zo snel, zo krachtig! Ik was hem
kwijt! De allereerste zeeforel van mijn leven, na
vele lange dagen gehaakt, was verdwenen. Ik
voelde me eerst onwel, daarna teleurgesteld
en enigszins kwaad, maar ook een klein beetje
trots; blijkbaar had ik de vliegen op de juiste
wijze gevist.

Enige dagen later had ik nog steeds geen
zeeforel gevangen. Wel ving ik enkele mooie
bruine forellen. Ik had zelfs een grilse (jonge
zalm die de eerste keer naar de rivier
terugkeert) hoog de lucht in zien springen!
Maar het leek alsof ik niet in staat was een
zeeforel te vangen.
Op een hete middag, een aantal dagen later,
bracht ik de boot naar een eiland, dat naar ik
meen “The Tub” wordt genoemd. Achter zijn
grindstrand, waar de bomen beschutting gaven

tegen de wind, rustte ik uit voor de lunch. Van
daaruit keek ik naar een andere boot die
voorbij kwam drijven. In de boot zaten twee
vissers die hun vliegen uitwierpen en lieten
driften. Ik genoot van dit schouwspel en van
het Ierse landschap. Toen de boot zijn drift
beëindigd had, startte één van hen de motor
en voeren zij richting het grindstand. Daar
legden zij de boot aan en liepen de oever op.
We groetten elkaar. We spraken over het
vissen, terwijl we de lunch in het zonnetje op
het eiland gebruikten.
Ik vertelde hen dat ik tot nu toe geen geluk had
gehad en dat het vissen op zeeforel nieuw
voor mij was. Één van de vissers vroeg me of
hij mijn vliegen eens mocht bekijken. Mijn
Green Peter was volgens hem een goede “bob
fly” of “top dropper” (de bovenste vlieg aan het
eerste zijlijntje van de leader – zie tekening),
maar had ik wellicht ook een kleine Red
Arched Green Peter? “Neem deze en monteer
hem als een “top dropper” en haal hem er niet
meer af!”, zei hij, terwijl hij me de vlieg
overhandigde. Ik bekeek de vlieg, het was een
kleine op een haak, maat 14, met twee kleine
jungle cock veren aan beide zijden
ingebonden.
Een paar uur later viste ik aan de andere zijde
van Currane, vrijwel zonder enige wind.
Inmiddels had ik de vlieg die ik van de Ier
gekregen had als een “top dropper” bevestigd.
Toen ik de vliegen op het vrijwel windstille
wateroppervlak liet liggen, zonder ze te
verplaatsen, zag ik een vis stijgen. Een vis die
de waterspiegel doorbrak, dicht in de buurt
waar mijn vliegen zich bevonden. In een reflex
zette ik de haak. De hengel boog door en een
mooie strijd volgde. Het voelde niet zo aan als
die kanjer van een paar dagen geleden, maar
de vis was sterk en vocht in de diepte. Enkele
minuten later kon ik hem landen. Ongeveer
tweeëneenhalf pond pure zeeforel! Mijn
allereerste zeeforel! Hij had de Red Arched
Green Peter genomen!
In de lente van 2006 zal ik naar Currane
terugkeren. Ik huur dan een visgids voor een
paar dagen en hopelijk maakt dat het verschil.
Vorig jaar reisden mijn vrouw en ik door
Connemara. Natuurlijk bleef ik een aantal
dagen langer om Lough Corrib te bevissen, om
mijn natte vlieg-techniek wat op te poetsen.
Hoewel ik nu ruim twintig jaar het vliegvissen
beoefen, is het traditionele Ierse vliegvissen
met de natte vlieg iets waarmee ik niet ben
opgegroeid. Maar ik wil het leren beheersen.

Laatst kocht ik twee boeken: The great Salmon
and Sea Trout Loughs of Ireland van Bill
Rawlings en Sea Trout Fishing van Hugh
Falkus. Steeds opnieuw heb ik ze gelezen en
daarvan veel opgestoken. Één van de zaken
die ik leerde, is dat wanneer je vanuit de boot
met de natte vlieg vist, de lengte van de hengel
een enorm verschil kan maken. Voordien nam
ik twee #7 hengels mee; een 8.6 ft splitcane en
een 10 ft carbon hengel.
De splitcane was door Piet Veugelers
gemaakt; één der beste hedendaagse
splitcane hengelbouwers. Helaas is hij begin
2002 overleden. Deze prachtige hengel bleek
te kort om de “top dropper” vanuit een boot op
een correcte wijze te laten werken, terwijl het
een schitterende hengel is het voor vissen in
stilstaand water of bij wadend vissen in kleine
stroompjes. Ik bemerkte dat een langere
hengel het vissen vanuit de boot sterk zou
verbeteren. Ik heb een passie voor het vissen
met splitcane vliegenhengels en af en toe moet
je jezelf belonen.

Ik bezocht de Nederlandse splitcanehengelbouwer Eric Terluin (www.flecocane.nl) en was
zeer onder de indruk! Wat een vakmanschap!
Hij bouwt op niet-commerciële basis splitcane
hengels en verkoopt er af en toe een paar, om
de onderdelen die hij nodig heeft te
bekostigen. Ik legde Eric Terluin uit wat ik
zocht; dat ik bij het bootvissen de bob fly aan
de oppervlakte wil laten werken; dat ik een
lange hengel nodig heb, zoals de befaamde
lough-expert Charles MrLaren, om met een
lichte lijn met een tamelijk korte werpafstand
zo optimaal mogelijk te kunnen vissen.
Twee maanden later had Eric mijn hengel
gereed en was ik de bezitter van een zeer
mooie, custom made, 11 ft hengel. Deze
prachtige schepping noemde ik de “Irish Sea
Trout”, en ik vroeg Eric Terluin deze naam voor
mij op de hengel te schrijven.! Het is een
éénhandige, driedelige hengel, die een #7 lijn
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werpt. Tevens kan er een lichtere lijn op gevist
worden. Het kostte Eric 50 uur om deze hengel
te vervaardigen. Wat het geheel nog
bijzonderder maakt, is dat de gebruikte
tapering van 20 jaar geleden dateert en
ontwikkeld werd door Piet Veugelers. Eric
verlengde de originele tapering van 10,5 naar
11 ft.

Johan Haerynck
Bossuytlaan 76
8310 BRUGGE
België
Tel.: 050-363231 of 0485324536
E-mail: johanhaerynck@versateladsl.be
Algemeen

In de lente van 2006 zal ik weer in Kerry zijn,
want ik denk nog altijd aan die formidabele
zeeforellen. Die grote, wilde vissen - wonderen
der natuur - zullen de zee wederom verlaten,
om de loughs en rivieren van het Watervillesysteem binnen te zwemmen. Hopelijk vang ik
dit keer een kanjer. Na een goede strijd zal ik
een foto nemen. Ik zal de zeeforel bewonderen
en hem daarna terugzetten, zodat hij zijn reis
kan vervolgen…

Hendrik Jespers
Rucaplein 503
2610 ANTWERPEN-WILRIJK
België
Tel.: 03-4403339
Fax: 03-4481610
E-mail: dirk.jespers@glo.be
Hengelsportboeken (Nederlands & Franstalig)

Eric Dickhoff – Vertaling door John C. Bel
ϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑ

Mutaties ledenlijst:
Jean-Marie van den Eynde
Hofstraat 17
1982 ELEWIJT-ZEMST
België
Tel.: 0472-549671
E-mail: jm.visiual@pandora.be
Oud visgerief en toebehoren

Frits Maltha
De Warren 33
8551 MR WOUDSEND
Tel./Fax: 0514-591388
E-mail: fenfmaltha@home.nl
Hardy / Orvis

Michel Vercoelen
Schoutenstraat 28
1623 RX HOORN
Tel.: 0229245624
E-mail: pienenmichel@quicknet.nl
Algemeen

Nieuwe leden:
A.J.S.M. (Ton) Haans
Korte Dijk 24
5081 WH HILVARENBEEK
Tel.: 013-5054590 of 06-15601301
50/60/70-er jaren materiaal m.n. Jan Schreiner
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H.J. Peters
Gruttoweide 151
6708 BE WAGENINGEN
Tel. : 0317-418736
Werpmolens / Hengels / Porselein

-

Beëindiging lidmaatschap:
J. Möllenkamp
Stefaan Pil
Robert Raes
Ger Vroomen
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