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VOORWOORD 
 

Neen, ik geef het toe: echt dik kan je dit nummer niet noemen. Hoe dit komt? Het antwoord ligt voor de 
hand: we komen echt kopij te kort! Een blad als dit samenstellen vergt de nodige moeite en tijd. Tijd 
die anders voor het verzamelen kan aangewend worden. Toch doe ik het graag. Gewoon om weer 
eens die voldoening te smaken wanneer ik het nieuwe nummer in de bus vind. 
 
Hoe meer artikels (al dan niet met foto’s erbij) jullie sturen, des te leuker is het. Enkele leden hebben 
op onze oproep gereageerd. Jeroen Mur en Dick Klinkhamer leverden een eerste bijdrage aan. 
 
Jan Eggers geeft ons een kijkje in zijn (zeer) uitgebreide verzameling ABU-catalogi. Jan is zoals 
steeds te vinden voor een eerlijke ruil. Heb je dus één of meerdere ABU-catalogi en wil je die ruilen, 
dan is Jan Eggers “the place to be”. 
 
Dick Klinkhamer heeft het over vliegendozen en verklapt ons hoe hij ooit tot het verzamelen ervan 
kwam. Ondertussen is hij al een aardige (zelfverklaarde) “vliegendozaholic” geworden. 
 
Harry Kelly neemt ons mee op zijn zwerftochten doorheen Nederland, België en Engeland. Steeds is 
hij op zoek naar wat verzamelwaardigs. Je kan hem zowat overal tegen het lijf lopen: van vlooienmarkt 
tot Antique Fair. Harry bezoekt ze allemaal en laat ons meegenieten van zijn wedervaren en vele 
vondsten. 
 
Iwan Garay geeft de aftrap van een nieuwe serie artikels over hengels in splitcane die het predikaat 
“Made in Holland” verdienen. 
 
Jeroen Mur, ons lid uit Vinkeveen stuurde ons een eerste bijdrage voor dit blad. Ieder van ons begon 
ooit eens te verzamelen. Hoe het bij Jeroen begon kan je lezen in zijn artikel. 
 
Adrie Mouthaan is er weer met een beschouwend artikel over het wel en wee van het verzamelen. 
Adrie doet dit in zijn eigen onnavolgbare stijl. Sta even stil bij de vele gedachten en tips die hij ons 
offert. Geheel in stijl met zijn bijdrage is er een prachtige cartoon van Arnold Wiles. 
 
Onze Empel-beurs gaat volgend jaar door op zaterdag 12 maart 2011. Op de gekende locatie: De 
Lachende Vis. Deze beurs heeft een klein maar trouw publiek, zoals dit jaar nog eens bleek. Het 
voortbestaan van dit gezellige clubbeursje hangt van ons allen af. Geef door jullie aanwezigheid een 
duidelijk sein aan het bestuur dat we hier moeten door mee gaan. 
 
Noteer alvast volgende data in je agenda: 
 
EUROBEURS     2010:  zaterdag 30 oktober 
 
EMPELBEURS   2011:  zaterdag 12 maart 
 
EUROBEURS     2011:  zaterdag 29 oktober 
 
Wees er tijdig bij om één of meerdere tafels te reserveren voor onze Eurobeurs in Eindhoven. Vol is 
vol, wat betekent dat Herman en Babs kunnen toveren, maar nog steeds niet kunnen instaan voor 
mirakels… 
 
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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Terug naar het allereerste begin van het verzamelen 
 
Het begin van dit artikel had ik zo over kunnen 
nemen van een vorig artikel voor ons blad. 
Want toen ik zojuist naar een floppy zocht om 
deze bijdrage op vast te leggen, kwam ik mijn 
laatste artikel uit augustus 2009 tegen. Ik 
begon dat verhaal met de noodkreten van Luc 
en Herman om kopij en exact een jaar later is 
de situatie precies hetzelfde en heb ik 
toegezegd de komende dagen iets te 
produceren. Blijft over de centrale vraag: wat 
voor bijdrage? Ik zou het kunnen hebben over 
de vraag van Jan Kamman van Sportvisserij 
Nederland of ik nog Nederlandstalige 
hengelsportboeken kwijt wilde die in hun 
bibliotheek ontbraken. Daarop heb ik een 
positief antwoord gegeven en zo zijn 40 
boeken en boekjes van eigenaar gewisseld. Ik 
vind het een goede zaak dat Sportvisserij 
Nederland bezig is een zo compleet mogelijke 
bibliotheek op te bouwen. 
 
Ik zou het ook kunnen hebben over het 
prettige, 50 minuten durende telefoongesprek 
dat ik met oud-VHV lid Willem Cupedo had. 
Dat zou eigenlijk vooral gaan over een paar 
Miss Blanche albums met voetbalplaatjes uit 
begin 30er jaren van de vorige eeuw die van 
mijn schoonvader waren en die ik Willem ooit 
eens beloofd had als mijn schoonvader zou 
overlijden. Willem wist me te melden dat hij 
nog niet zo lang geleden van iemand deze 
albums had kunnen overnemen en daarna 
ging het gesprek verder over visboeken. 
 

 
In een ver en grijs verleden viste ik al met 
de ABU 505 
 
Tja, en als hij dan enkele titels noemt van 
boeken en boekjes die nu naar Sportvisserij 
Nederland gegaan zijn, dan hoort God hem 
zachtjes brommen, maar veranderen kan ik 
deze deal niet meer. Maar toch weer leuk zo’n 
telefoongesprek en we zullen weer wat vaker 
communiceren en de eerste mailtjes zijn al 
weer gestuurd. 
 

Maar goed, dit zijn allemaal randverschijnselen 
van het verzamelen en ik zat nog steeds aan 
een goed onderwerp waar ik een paar 
bladzijden over vol kon schrijven te denken. Ze 
zeggen wel eens dat het nieuws op straat ligt 
en in dit geval lag het nieuws al op mijn 
bureau. 
 
Een cadeautje van vismaat Hans 
 
Een van mijn vismaten is historicus Dr. Hans 
van der Pauw, ik weet dat hij liever gezien had 
dat ik gewoon Hans van der Pauw getikt had, 
maar ik vind dat ik het beestje bij zijn volledige 
naam moet noemen. Hij is namelijk niet alleen 
geïnteresseerd in wat er in oorlogstijd in 
Nederland gebeurde, met o.a. als resultaat het 
956 pagina’s dikke standaardwerk “Rotterdam 
in de Tweede Wereldoorlog”, ook de 
geschiedenis van de Nederlandse sportvisserij 
krijgt veel aandacht. Zo stelde hij in 2006 het 
boek “Tijdloos sportvissen” samen, een keuze 
uit de naar zijn mening mooiste, beste en 
leukste stukken uit de Nederlandse 
hengelsportliteratuur. Direct geen boek 
waardoor je leert hoe je met de nieuwste 
technieken en materialen moet vissen maar 
wel een boek waarin de beleving, het plezier in 
het vissen de volle aandacht krijgt. 
 
Ook op materiaalgebied hebben we een grote 
gemeenschappelijke deler: ABU. We vissen 
nog steeds graag met de oude 
kwaliteitsmolentjes zoals de groene ABU 
Cardinals 33 en 44 en de rode en grijze ABU 
505 en 506 met halfgesloten kap. Hans snuffelt 
ook graag op het Internet naar gegevens over 
oud ABU materiaal en kwam me laatst 
verblijden met een CD met daarop heel veel 
informatie over Record en ABU catalogi uit de 
periode 1941-1972. 
 
In eerdere artikelen in dit blad heb ik al eens 
uit de doeken gedaan dat het verzamelen van 
hengelsportmateriaal bij mij begonnen is met 
het niet weggooien van de eerste ABU catalogi 
met de bekende titels als: Tight Lines, Petri-
Heil en Napp och Nytt. Naast het eerst 
bekijken en later kopen van vooral de ABU 
molens en kunstaas, las ik met veel plezier de 
visverhalen en probeerde nieuwe technieken in 
ons poldergebied uit. Mijn ideale combinatie 
bestond vele jaren uit een zelfgebouwde lichte 
spinhengel met daarop de ABU 505 met 
Abulon lijn en de onverzwaarde ABU Reflex 
spinner aan de onderlijn. Dat ik een kleine 50 
jaar later nog steeds met heel veel plezier met 
deze ABU 505 molen zou vissen, had ik zeker 
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en vast niet geloofd, maar het is wel zo. Ik prijs 
me ook gelukkig dat ik, vooral in de periode dat 
ik hoofdredacteur Nederland van Voor en door 
DE VISSER was, heel wat van deze molentjes 
op de kop heb kunnen tikken van lezers die 
niet zo tevreden waren met deze oerdegelijke 
molens. 
 
Toen ik onlangs met Hans van der Pauw op 
paling, giebel en zeelt viste in de polder, lagen 
er op een gegeven moment 8 hengels met 
deze molens in de kofferbak en heb ik een 
nostalgisch plaatje van gemaakt. Nee, toen 
wist ik nog niet dat ik deze opname een paar 
weken later voor dit artikel kon gebruiken. 
 

 
Ik blijf onvoorwaardelijk trouw aan ABU 
 
Dit allemaal terzijde en nu terzake. Mijn oudste 
ABU catalogus is een exemplaar uit 1956 en 
die heb ik zelfs dubbel, Vervolgens mis ik de 
jaargangen 57 en 58, 60 en 61 en daarna heb 
ik ze van ieder jaar en vaak in verschillende 
talen. Al met al bezit ik ongeveer 250 van deze 
catalogi met voor mij een grote gevoelswaarde 
en het vele “jeugdsentiment” dat er aan vast 
kleeft. 
 
Omdat ik veel van de tekst in de Napp och Nytt 
exemplaren niet begreep, en ook wel bij ABU 
wilde werken, ben ik Zweeds gaan leren. Best 
handig, nu nog steeds, en als je dan ook nog 
met de 18 jarige dochter van de 
personeelschef van ABU, Tage Borgström en 
zijn broer Göte was de grote baas, kunt 
corresponderen, zijn die herinneringen aan die 
oude catalogi nog veel interessanter. De neef 
van deze Ingegerd Borgström, was de latere 
ABU-Garcia directeur Lennart Borgström die in 
2006 het boek “ABU and Garcia, what 
happened? “ uitgaf. 
 
Ik kreeg toen via zijn dochter het e-mail adres 
van Len in Amerika en er zijn heel wat mailtjes 
over die goede oude tijd en over de overname 
door Berkley, nu Pure Fishing, van ABU heen 
en weer gegaan. 
 

Als je verzamelaar bent van ABU spullen zijn 
dit soort randverschijnselen best interessant en 
door die vraag van onze voorzitter om iets te 
schrijven, ben ik vandaag die CD die nu al een 
week op mijn bureau lag, eens gaan bekijken. 
Welnu, het was alsof ik een schatkamer 
opende. Ik zag nu voor het eerst voorpagina’s 
van ABU catalogi uit de 40er en 50er jaren van 
de vorige eeuw die ik nog nooit gezien had. Ik 
wist niet beter dan dat in 1954 de allereerste 
ABU Napp och Nytt catalogus gepubliceerd 
was want die cover had ik al eens gezien. Nu 
zag ik dat in 1948 de eerste Napp och Nytt 
catalogus het levenslicht zag, voorafgegaan 
door vanaf 1941een vijftal ABU catalogi onder 
de Record naam. Naast de voorpagina’s waren 
er ook bladzijden met producten gescand en ik 
verbaasde me over het feit dat bepaalde types 
kunstaas zoals de Toby, de Atom en de Salar 
lepels en de ABU en Svängsta spinners toen 
ook al te koop waren. 
 

 
Samen met een ABU 505 plat op de buik bij 
het landen van een snoek 
 
Ik ga de komende tijd eens op mijn gemak al 
deze pagina’s met producten hoe je moet 
vissen informatie doorspitten en vermoed dat 
ik wel nieuwtjes tegen kom die mijn kennis 
over de ontwikkeling van veel ABU spullen 
aanvullen. 
 
Zijn er nog meer ABU verzamelaars? 
Nu ik weer tot mijn oren in de nieuwe ABU 
gegevens verzeild geraakt ben, je hoeft je niet 
schuldig te voelen Hans, komt min of meer 
automatisch de drang om die missende ABU 
catalogi ook op de kop te tikken. Ik vermoed, 
beter gezegd, ben er zeker van dat de kans 
om deze ontbrekende boekjes in Nederland op 
de kop te tikken, heel klein is. Als ik naar de 
achterzijden van deze mij onbekende uitgaven 
kijk, zie ik alleen maar namen van Zweedse 
hengelsportwinkeliers. Maar heel misschien 
zijn er ook in Nederland en Belgie 
hengelsportspeciaalzaken geweest die in de 
50er en het begin van de 60er jaren de 
kwaliteitsproducten van ABU verkochten. Zelf 
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heb ik mijn eerste catalogi bij ABU Cees 
Bijvoet uit Alkmaar gevonden maar op een 
exemplaar van 1965 zit een sticker van Ronald 
Fenger uit Rotterdam. Nog even een kleine 
tussenopmerking: Het is misschien interessant 
om te weten dat Hans van der Pauw heel 
vroeger ook bij Ronald Fenger in de winkel 
geholpen heeft om zo wat zakcenten te 
verdienen. 
 

 
Zweedse ABU-cataloog uit 1948-1949 
 
Maar goed, terug naar het hoofddoel van dit 
artikel. Ik zou graag in contact komen met 
andere VHV leden die ABU spullen 
verzamelen. Zelf heb ik nog heel wat dubbele 
ABU catalogi, zelfs in de Nederlandse taal en 
ik zou er heel wat voor over hebben om deze 
te ruilen tegen exemplaren van voor 1956 en 
de missende jaren 1957, 58, 60 en 61. 
 

 
Zweedse ABU-cataloog uit 1950 
 
Ook heb ik nog heel veel oude ABU molens, 
zowel spincast modellen zoals de ABU-matics 
als de modellen 501 tot en met 508 en veel 
oude Ambassadeurs. Ik weet nu al dat ik 
gezien de onverwoestbaarheid van de 500 
modellen ik minstens 200 jaar oud moet 
worden om ze te verslijten. Ik wil er dus wel 
een aantal ruilen of verkopen en ik ben 
nieuwsgierig om te horen of er leden en lezers 
zijn die een mailtje over deze materie naar: 
the.pike.ferret@hetnet.nl sturen. Levert deze 

vraag weinig reacties op, dan moet ik mijn 
vraag maar eens naar buitenlandse websites 
van ABU verzamelaars sturen. Ik houd me 
aanbevolen voor dergelijke adressen en ze zijn 
welkom op bovengenoemd mailadres.  
 
Ik kom langzamerhand aan het einde van mijn 
toegezegde bijdrage aan het clubblad en op dit 
moment verbaas ik mezelf over het feit dat ik 
toch weer op zoek ga naar missende catalogi 
terwijl ik de laatste maanden al meer tot de 
conclusie gekomen was dat het een goede 
zaak is om het verzamelen van 
hengelsportspullen af te bouwen. Vandaar ook 
dat ik zonder veel spijt boeken overdoe aan 
Sportvisserij Nederland. Blijkbaar zitten er aan 
die vaak behoorlijk oude en weinig bekende 
boeken en vooral boekjes minder emoties dan 
aan die ABU-catalogi waarmee een dikke 50 
jaar geleden het verzamelen is begonnen. Ik 
neem aan dat collega verzamelaars die 
gevoelens ook hebben ook al ben ik van 
mening dat naarmate een mens ouder wordt, 
hij sneller afstand doet dan wanneer hij jong is 
en nog zeer actief verzamelt. 
 

 
Zweedse ABU-cataloog uit 1951 
 
Ik wil bij dezen onze voorzitter bedanken voor 
zijn oproep kopij te leveren. Zeer waarschijnlijk 
had het nog de nodige tijd geduurd voordat ik 
die CD van vismaat Hans geopend had maar 
nu kwam alles op het juiste moment.  
 
Nu nog even een paar foto’s bij elkaar zoeken 
en dan krijgt onze voorzitter-redacteur binnen 
6 uur na ontvangst van zijn verzoek per mail 
een passend antwoord. 
 
Jan Eggers 
 
Nvdr: Omdat onze vereniging meerdere ABU-
verzamelaars telt, vonden we het leuk een 
kleine compilatie te maken van enkele catalogi 
uit de verzameling van Jan. U kan ze op de 
volgende pagina bekijken. 
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ABU-catalogi van een halve eeuw geleden 
 
 

 
1954 

 

 
1955 

 
1957 

 
1958 

 
Uit de verzameling van Jan Eggers 
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Het dossier splitcane Made in Holland 
 
Omdat ik mijn beperkingen ken en omdat mijn 
huis binnenkort te klein dreigt te worden om 
mijn steeds uitgebreider wordende 
verzameling werpmolens, reels en boeken te 
herbergen heb ik mij in het verleden verre 
gehouden van het verzamelen van hengels. 
Maar... tegen wil en dank ben ik in de loop der 
jaren gedwongen geworden om ook enige 
werphengels onderdak te verlenen. Het begon 
met mijn twee ontmoetingen met grootheid 
Frans Domhof in het verre Groningen. Frans 
was een wereldberoemdheid in Groningen 
maar had landelijk ook enige bekendheid 
opgebouwd als medewerker aan visbladen en 
als auteur van een -dun- boekje over het 
vissen met de werphengel. ("Werphengel en 
Kunstaas" door Frans Domhof met een 
voorwoord van C.H. Geudeker uitgave 1949). 
 
Frans heeft enige tijd een hengelsportzaak 
gehad waar hij onder andere zijn zelf 
gemaakte greenhart en splitcane hengels 
verkocht. Ondanks het feit dat die hengels 
absolute topproducten waren, was Frans na 
enige tijd gedwongen om zijn zaak op te 
doeken. Oorzaak: Frans was niet bereid zijn 
hengels aan willekeurig wie te verkopen, 
sterker nog, hij kon moeilijk afstand doen van 
zijn troetelkinderen. Je kon je gelukkig prijzen 
als Frans besloot je er een te verkopen. Toen 
Frans zich met de resterende inventaris van 
zijn zaak terugtrok in zijn flatje was ik net bezig 
Nederland af te stropen op zoek naar mede-
hengelsportverzamelaars teneinde een club op 
poten te kunnen zetten. En op één van die 
zoektochten (die uiteindelijk vijf verzamelaars 
opleverde) viel de naam van Frans Domhof, en 
dat was voor mij de reden om naar het verre 
Groningen te reizen. Daar bleek dat Frans 
eigenlijk geen verzamelaar was en ook niet 
wilde worden, maar wel enige zeer 
interessante zaken had die mijn grote 
belangstelling trokken. Het betrof vooral enige 
antieke werpmolens en reels die Frans wel 
wilde verkopen (omdat hij duidelijk op zwart 
zaad zat...). Wel zat er aan die verkoop een 
dwingende voorwaarde vast: aan ieder oud 
molentje kleefde als koppelverkoop een 
greenhart of splitcane hengel vast. Op deze 
manier kwam ik na twee bezoekjes in het bezit 
van vijf oude molentjes en twee greenhart 
hengels en drie prachtige splitcane hengels. 
Na die aankopen die wat mij betreft een 
vervolg zouden krijgen als ik weer wat 
gespaard zou hebben viel de bron Frans 
Domhof weg omdat hij door een val in het 
trappenhuis van zijn flat een dodelijke klap 

maakte. Wat er met zijn spullen is gebeurd heb 
ik helaas niet kunnen achterhalen. 
 

 
 
De splitcane hengels van Frans Domhof 
dragen de naam HEXAGON. In een 
advertentie van het blad De Nederlandse 
Hengelsport van 1960 trof ik een advertentie 
aan van Domhof zelf waarin hij zijn elegante 
LADYBIRD van 100gr eigengewicht aanprijst 
en ook de SHARK SUMMAX geschikt voor de 
Big Game visserij. (Thans in bezit van Peter 
Dohmen). Waarom vertel ik u zo uitgebreid 
over de splitcane-hengelbouwer Frans 
Domhof? Om de eenvoudige reden dat we een 
dossier: NEDERLANDSE SPLITCANE 
BOUWERS willen aanleggen en dat we graag 
met hem willen beginnen door alles wat we 
over hem te weten vast te leggen. Hoeveel 
splitcane hengels heeft Frans gebouwd, 
hoeveel verschillende modellen zijn er bekend, 
in welke prijsklasse liggen ze, en hoe lang is 
Frans actief geweest? We leggen die vragen 
graag aan u voor in de hoop dat we samen tot 
een compleet dossier kunnen komen. Maar er 
zijn in Nederland nog meer splitcane bouwers 
actief of actief geweest. We denken aan Piet 
Veugelers, Eric Terluin, Leen Huisman en 
hoogstwaarschijnlijk nog vele anderen. En Wie 
zit er achter het merk B&R? We wachten met 
spanning op jullie reacties. We hebben al een 
dossier werpmolens made in Holland en hopen 
nu alle Nederlandse splitcane bouwers uit de 
vergetelheid te kunnen halen. 
 
Iwan Garay
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Vliegendozaholic 
 
Hoe het precies begonnen is weet ik niet meer 
precies. Als redelijk fanatiek vliegbinder bezat 
ik al de nodige vliegendozen. Maar meer de 
“moderne” dozen, u kent ze wel de Wheatley’s 
en later de lichtgewicht foam dozen. Ik schonk 
er nooit zoveel aandacht aan, gewoon dozen 
voor vliegen. 
 

 
The Loch Leven Eyed Fly Box 

Tot ik op een dag van iemand een oud 
vliegendoosje kreeg vol met vliegen geklemd 
tussen metalen clipjes, de Loch Leven Eyed 
Fly Box. Een groen eigenlijk niet zo’n heel 
praktisch doosje maar wel met een historie. 
Het trof me onverwachts dat ik eigenlijk 
dolgraag wilde weten wie die vliegen 
gebonden had die er in zaten. En wat er 
allemaal mee gevangen was, of niet. 
Van wie was die doos? Leefde hij of zij nog? 
En zo ja, waarom doe je dan zo’n doos weg? 
Vanaf die dag snuffel ik eigenlijk naar oude 
vliegendozen liefst in goed gebruikte conditie 
en als het even kan vol met vliegen me 
afvragend van wie het geweest was. 
 

 
Hardy 

Er zijn door bekende fabrikanten natuurlijk de 
nodige vliegendozen gemaakt zoals Hardy, 

Mallochs, Wheatley, Loch Leven, Farlows, 
Orvis en ga zo nog maar even een tijdje door. 
Maar zo nu en dan vind je de mooiste, in mijn 
ogen dan, vliegendozen van onbekende 
makers zoals een prachtig doosje op 
binnenzak formaat met 12 vakjes afgeschermd 
door twee klepjes met veersysteem. 
 
Opgedoken in Frankrijk in een onooglijk 
winkeltje vol met zo mogelijk nog meer 
onooglijker rommel. Gemaakt van aluminium 
en nog geen 1,5 centimeter dik. Een prachtig 
elegant doosje met ook nog wat vliegen er in. 
 

 
Uit Frankrijk… 

U begint het al te begrijpen ik ben een 
“vliegendozaholic” geworden. Ik kan nergens 
meer lopen of komen of ik kijk of er toch niet 
nog zo’n doosje met vliegen tussen ligt. Ik 
vraag ook altijd aan collega vliegvissers waar 
ze mee vissen, alleen maar om te zien waar ze 
hun vliegen in bewaren. Zo ben ik dus 
begonnen met het verzamelen van oude 
vliegendozen. 
 
Het vervelende alleen is dat er vaak 
belachelijke prijzen gevraagd worden voor 
dozen van de hierboven genoemde 
fabrikanten. 
Zo zag ik laatst op een Amerikaanse site een 
compleet zalmvliegen kabinet staan met 
verschillende laden vol met zalmvliegen, prijs? 
Slechts $1648,-!! Kijk, en dat vind ik nou weer 
vervelend, dat er altijd weer mensen zijn die 
ons verzamelaars dwarsbomen met 
exorbitante prijzen. 
 
Tenslotte zijn het niets anders dan blikken 
doosjes met misschien wat veertjes er in, 
toch? 
 
Dick Klinkhamer 
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Een rondje langs de velden  
(of: waar vond ik iets van mijn gading) 

 
De tijd gaat snel, voordat je het weet krijg je 
een seintje dat het nieuwe VHV/ACE 
verzamelblad weer naar de drukker moet en 
dat het leuk zou zijn als er wat in staat. Liefst 
van de leden. Ik ben geen professioneel 
schrijver, dus kost het me altijd wat moeite m’n 
verzamelbelevenissen (en dat zijn er genoeg) 
op schrift te stellen. Gelukkig helpt onze 
redactie daarbij. 
Min of meer gewoontegetrouw neem ik 
(chronologisch en geografisch geordend) de 
diverse beurzen/fairs/vlooienmarkten en 
manifestaties van het afgelopen jaar door. En 
sta stil bij een aantal aankopen of 
gebeurtenissen.  
 
De manifestaties 
 
Ik kijk een jaar terug en begin –uiteraard- bij 
onze beurs in Eindhoven. Het wordt misschien 
wat eentonig : ik vond het weer een geweldige 
happening. Veel leuke contacten, nog meer 
leuke spullen (gezien). Voor het eerst sinds 
jaren meer verkocht dan gekocht. Niet omdat 
het aanbod zo beperkt was. Maar de ruimte in 
de auto (en thuis) veroorzaakten deze 
ingetogenheid. Een woord van dank voor mijn 
lieve vrouw die mijn kraam professioneel 
bemenste, de spullen (uiteraard zeer de 
moeite waard) aanprees en, niet onbelangrijk, 
mij zodoende in de gelegenheid stelde rond te 
struinen. Een absoluut onbetaalbare sensatie 
voor iemand met een verzameltic. Heerlijk. De 
traditionele file op de trailerhelling en de 
drempelgerelateerde krachttermen horen 
hierbij. We leren er mee om te gaan (de 
meeste tenminste). 
 
Nog eerder dan deze beurs was die in 
Stellendam (Fly & Lure in het zout). Ik was er 
heen gegaan in de hoop er ook 2e hands 
activiteiten aan te treffen (want de vorige 
gelijknamige  beurs in Maurik had daarmee 
een topper). Mooi niet. Gelukkig heb ik de 
teleurstelling kunnen verwerken met het 
lekkerste bakje kibbeling dat ik in decennia heb 
geproefd. Als deze viskraam ook naar de 
aanstaande Lure&Fly komt (begin september, 
toch weer in Maurik) ben ik zeker van de partij. 
Een Michelinster waard. Overigens hebben de 
vliegvissers  weer gekozen voor een eigen Fly 
Fair  in Dronten. Begon stevig te lijken op de 
fameuze Fly Fairs in Hattem (IJsselsstein); het 
had een goede tweedehands beurs naast heel 
veel andere interessante zaken. Verderop 
meer hierover. De SNB organiseerde in Huizen 

een Manifestatie en die was ook zeer 
geslaagd, niet in het minst omdat er een hele 
grote tafel met tweedehands spullen 
beschikbaar was die propvol kwam te liggen. 
Wie nu nog met ongeschikt materiaal loopt te 
snoeken is daar niet geweest. Wij hebben 
geprobeerd op beide plaatsen reclame te 
maken voor onze VHV en dat lukte uitstekend. 
De komende SNB Manifestatie is op 12 
september, weer in Huizen. 
 
Grensoverschrijdende ervaringen 
 
Zoals sinds mensenheugenis gebruikelijk, 
werd er op de eerste zaterdag van februari in 
Huy (onder Luik) een “Brocante de Pêche” 
georganiseerd. (eerst dacht ik dat het iets met 
perziken was, maar het gaat om visspullen). 
Helaas weer tegelijk met de –ook zeker de 
moeite waard zijnde- manifestatie van de 
Deltavissers in Oudorp. De keuze viel op Huy, 
omdat het aanbod daar breder is en voor 
verzamelaars interessanter. Voor koopjes en 
informatie op zeevisgebied kan ik echter 
Oudorp aanraden. Elk jaar ervaren we Huy als 
gezellig en waardevol; al zouden we 
overdrijven mochten we stellen er elk jaar 
spectaculaire vondsten te doen. Houden we er 
zeker in. 
 
Dit geldt ook voor Kessel, waar de jaarlijkse 
open dag van de Kesselse vliegvisclub 
plaatsvond. Klein en druk maar oergezellig 
waarbij men ook nog een hengeltje kan 
uitwerpen in de plaatselijke vijver. Zoek je 
echte kwaliteitsspullen (topmerken) voor een 
zeer schappelijke  prijs dan is deze dag aan te 
raden. 
 
Recent waren we in Hastière (bij Dinant). Een 
kleine (maar leuke) beurs. Een aantal items 
gekocht; mogelijk iets zeldzaams er bij, maar 
eerst moeten deskundigen zich daar nog over 
uitspreken. Het rondneuzen was dankzij een 
misstap van mij (ik dacht dat de begane grond 
al bereikt was maar er waren nog 3 treden te 
gaan) een pijnlijke aangelegenheid. Met een 
flink verzwikte enkel schuift het toch niet zo 
lekker. En de terugreis (we wilden gezien de 
situatie na afloop van de beurs graag snel naar 
huis) was dankzij de enigszins onlogische 
Belgische (en Franstalige) bewegwijzerings-
systematiek aanzienlijk langer dan gepland. 
Wel veel natuurschoon gezien want de 
Maasvallei is werkelijk prachtig. Doch daarvoor 
hadden we de lange reis niet ondernomen… 
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Empel (e.o.) 
 
Ook hier geldt uitdrukkelijk: klein maar fijn (in 
de Lachende Vis-spullenverzamelaar). Leuk 
verkocht en leuk ingekocht. Uit de 
nalatenschap van een zeer gedreven 
verzamelaar werd een forse hoeveelheid 
prijscouranten, catalogi  en brochures (van o.a. 
Jan Schreiner, Peeters, ABU, Ome Willem, 
CJW, etc.) aangeboden. Sommige artikelen 
meer dan 30 jaar oud (en zeldzaam). Hier was 
veel belangstelling voor; neus nog eens op je 
eigen zolder naar oud leesvoer, het kan de 
moeite waard zijn. In de loop der jaren is er op 
dit gebied veel weggedaan, met het oud papier 
mee. Dus wordt het zeldzaam. Zo’n oude 
catalogus van Peeters uit begin van de jaren 
80:  (v)fantastisch voer voor verzamelaars.  
 
Bij een van de tafelaars (standhouder is een te 
zwaar begrip in dit verband) vond ik een ABU 
Ambassadeur 5001 in een bijzondere 
kleurstelling.  De prijs rechtvaardigde mijns 
inziens de verwachting dat het een  origineel  
exemplaar betrof. Niet dus. Origineel 
(over)spuitwerk. Moest verboden worden. Ik 
denk dat verborgen gebreken best te goeder 
trouw kunnen worden doorverkocht. 
Terugdraaien van de koop zou in zo’n geval 
zonder meer mogelijk moeten zijn. Bij bewuste 
nep (maar hoe bewijs je zoiets) zou er aan een 
sanctie mogen worden gedacht. Ik heb wel 
enkele ideeen. De “overtreding” moet dan wel 
ernstiger zijn dan bv. één stomp haakje in een 
doosje van 100. 
Uiteraard moet je zelf ook een beetje “uit je 
doppen kijken”. Eerlijk zaken doen en 
vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten 
voor een club als de onze. 
 
We gaan verder. (Nee, niet met de beurs in 
Zaandam, die was er helaas dit jaar niet). Wel 
was er de vrijmarkt ter gelegenheid van 
Koninginnedag. Zoals bekend (mogelijk ook 
niet) ga ik elk jaar op Koninginnedag naar 
Amsterdam. Heerlijk sfeertje en soms leuke 
(vis)spullen. De avond ervoor “doen” we de 
vrijmarkt in Utrecht. Dit jaar: niets. De eerste 2 
uur in Amsterdam leverden ook niets op. Toen 
zag ik een paar hengeltjes tegen een kraampje 
staan. Modern materiaal, niet echt 
spectaculair. We raakten aan de praat met de 
verkoper en die liet toen een stapel hengels 
(de meeste in foedraal) zien die achter hem 
lag. Mocht ik gerust in neuzen. Nou, dat heb ik 
gedaan. Zeer de moeite waard. De meeste 
hengels waren zelfgemaakt of afkomstig van 
(gerenommeerde) winkeliers. Veel Fibatube 
blanks. Maar duidelijk afkomstig van een zeer 

veelzijdig hengelaar. Zelden heb ik zo snel 
foedralen geopend en gedicht. Toen ik een 
flink aantal hengels bij elkaar had, wachtte ik in 
spanning af wat het zou moeten kosten en na 
het horen van de prijs ging ik nog 
enthousiaster verder. De totale bos bracht ik 
snel naar de auto; in zo’n mensenmassa moet 
je niet alleen op hengelogen letten. Later ben 
ik zelfs nog een keer teruggegaan en heb mijn 
kaartje achtergelaten toen ik hoorde dat er ook 
nog een flink aantal –nog te sorteren- 
kwaliteitsmolens thuis lag. Dus naar de 
verkoper thuis en ik moet zeggen: het was de 
moeite waard. Sommige mensen zorgen echt 
voorbeeldig voor hun materiaal. Ik heb maar 
niet gevraagd wat hij voor mijn komst op 
Koninginnedag aan hengels had verkocht. 
 
De andere rommel– en vlooienmarkten zijn uit 
voorgaande nummers wel bekend; de 
“Geffense Plas” en de “IJ-markt” in Amsterdam 
waren dit jaar met name de moeite waard. 
Ondanks licht teruglopend aanbod kom ik toch 
regelmatig verzamelwaardig materiaal tegen. 
Zo vond ik in Zwolle een “vintage” 
huisgemaakte beetdetector, uit Oldenzaal 
afkomstig. Ik zal hem meenemen naar 
Eindhoven. 
 
England (Ardingly en Newark) 
 
Via Belgie een paar keer naar een grote “Fair” 
geweest. Altijd wel iets te beleven. In Ardingly, 
in een berg  ongeselecteerde rommel zag ik 
een molentje. Typisch Engels model, een 
Morrit. Toen ik het nader bekeek zag ik op de 
zijkant staan “CHIEF made in Italy”. 
 

 
Een Morrit of niet ? 

 
Het model is terug te vinden in het zeer 
informatieve boek over Italiaanse molens van 
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o.a. Silvano Baraldi (blz.140). Daar staat 
echter P9 op de zijkant. Mijn vraag: wat heeft 
een Italiaans molentje te zoeken in England als 
daar (praktisch) hetzelfde molentje ook wordt 
gefabriceerd. Daar moet een verhaal achter 
zitten en dit boeit me bijna net zo sterk als de 
technische aspecten van dit artikel. Wie weet 
hier meer over te vertellen? 
 

 
Nee, duidelijk ’Made in Italy’ 

 
Een soortgelijke vraag betreft het reeltje (zie 
hieronder) dat, met een ander aluminium  
plaatje (met vage tekst) op blz. 148 van 
bovengenoemd boek is te vinden. In eerste 
instantie dacht ik dat het om een Oost 
europees reeltje  ging, maar door toeval zag ik 
dat ie uit Italië afkomstig was. Wie weet 
hierover meer te vertellen? 
 

 
Zoeken we uit… 

 
In Ardingly liepen we Phil Waller tegen het lijf 
(van de boekjes ”Fishing reels Collecting for 
all”). Leuk gesprek gehad, o.a. over Kelly reels. 
Verder struinend vond ik op enig moment een 
Farlow reel en m’n maat twijfelde aan de 

echtheid vanwege het niet zo fraaie 
graveerwerk achterop. Hij had ook een Farlow 
reel en die was beduidend mooier gegraveerd. 
Aziatische import? Op naar Phil. Zijn oordeel 
was zonneklaar: een heel mooi origineel 
exemplaar, zeker voor de 10 pond die het 
gekost had. (We wisten dat Phil wel van een 
grapje hield). 
 

 
Dus toch een echte Farlow ?! 

 
In Newark vond ik een driedelige splitcane 
(zware) karper/zalm hengel met kapot topoog. 
Verder in uitstekende staat, helaas merkloos. 
Prijs: een lachertje. Misschien omdat de 
verkoper absoluut geen verstand had van 
hengelspullen en er graag vanaf wilde. Op een 
specifieke hengelspullenmarkt zal je zoiets niet 
snel overkomen, gewoon omdat de 
“materiedeskundigheid” en kennis van de 
marktprijzen bij de aanbieders veel groter is.  
 
Auctions 
 
De bekende veilinghuizen (voor ons 
interessant) Freeman, Mullock en Hildebrandt. 
Bij elkaar hielden bovengenoemde firma’s een 
stuk of acht veilingen van hengelsportspullen. 
De catalogi (tegenwoordig  ook op internet) zijn 
altijd een bron van visueel genot. Op diverse 
“lots” meegedaan (inclusief 2 Kelly reels die ik 
helaas miste). Ik kreeg wel toegewezen een 15 
tal ABU Ambassadeur spoelen uit vroegere 
tijden en een flinke hoeveelheid onderdelen 
van deze reels. Als iemand nog een spoeltje of 
veertje zoekt  van deze oudjes: je mag me 
vragen. Hou de veilingdata in de gaten (ze 
staan o.a. in Classic Angling, een zeer 
informatief blad). 
 
Marktplaats 
 
Ook daar vindt u (soms) voor verzamelaars 
interessante zaken. Wat te denken van een 
"Jungborn" werpmolen van het model: Schalke 
040 (zie foto op volgende pagina).   
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Jungborn molentje… 

 

 
voor voetbalfans 

 
Kun je twee passies combineren. Een poos 
terug vond ik een mooie driedelige splitcane 
hengel (  “versierd” met de letters D d V en 
B&R plus ook nog het Casting Corner logo). 
Wat is de betekenis van al die letters. Wie kan 
er meer over zeggen? Hoeveel zijn er (waar) 
gemaakt, wanneer? Overigens, ik had enige 
twijfel over  de originaliteit maar toen recent er 
nog een soortgelijk exemplaar werd 
aangeboden (Derk de Vries) en de uitvoering 
praktisch gelijk was aan mijn aankoop was ik 
helemaal gerustgesteld.   
 

 
ABU Ambassadeur 

Ik kocht er ook een Ambassadeur reel met –
vermeld- gebreken (aangelaste voet) Goed 
voor onderdelen. Maar zonder lijngeleider. De 
ontstane gaten in het frame zijn echter zo 
professioneel gedicht dat je bijna vermoedt dat 
dit in de fabriek is gedaan. Maar dat verklaart 
niet waarom de bijbehorende tandwieltjes er 
wel in zaten. Kortom een leuke vraag die me 
toch intrigeert. Het verwijderen van de 
lijngeleiders gebeurde vroeger vaak door de 
casters die als basis de gewone (vis)reels 
gebruikten. 
 
Nog vermeldenswaard 
 
De Fly Fair in Dronten was voor de bezoeker 
de moeite waard. Er waren veel nieuwe 
spullen te zien, er was veel te doen. Zeker de 
moeite waard was een veiling van 
vliegvisspullen uit de nalatenschap van Kees 
Ketting. Wie hier niet bij was heeft een 
geweldige kans gemist om hoogwaardig oud 
vliegvismateriaal van zeer gerenommeerde 
merken voor een unieke prijs aan te schaffen. 
Een eenmalige gebeurtenis. 
 
Ooit van de “Sharkfin” gehoord? Dat is een 
spoel met uitsparingen in de rand. Volgens de 
bedenker moet deze vorm verdere worpen 
mogelijk maken. Mijn gevoel zegt me dat een 
gladde rand verder gooit maar misschien moet 
Iwan nog eens een keer aan de bak. In het 
verleden had de (inmiddels befaamde) ABU 
molen met halfgesloten kap (505 etc.) de naam 
minder ver te werpen dan een reguliere molen. 
Een serie praktijktests (door Iwan) wees uit dat 
daar geen sprake van was en op slag werd de 
ABU populair(der). Paladin, Sharkfin en 
Hengeldiscount in Oldemarkt maken u wijzer 
over dit fenomeen. 
 
In België  (waar anders) zagen we een hengel 
met de geleideogen spiraalvormig op de blank 
gemonteerd. Ik suggereerde dat de 
monterende Chinees dronken was geweest 
maar dat werd bestreden; het was een 
bewuste uitvoering. Mogelijk om zowel met 
reel als molen met dezelfde hengel te kunnen 
vissen? Werkt het? Misschien weet Felix het 
antwoord. 
 
Graag tot ziens in Eindhoven. 
 
Harry Kelly. 
038 4538994    e-mail:  h.n.kelly@hetnet.nl 
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Hoe het begon 
 
Na enkele oproepen in ons clubblad om eens 
een stukje te schrijven, dacht ik, laat ik ook 
eens een stukje schrijven. Maar wat moet je 
nou schrijven? 
Ik denk dat ik me eerst maar eens voor moet 
stellen. Mijn naam is Jeroen Mur, ik ben 31 
jaar en woon in Vinkeveen. Ik "verzamel" sinds 
een jaar of zes ABU werpmolens en reels van 
Zweedse makelij. De productie van 
werpmolens in Zweden stopte in 1983, ik was 
toen dus vijf jaar oud. Ik heb dus nooit "mijn" 
molens in de winkel zien liggen. 
Hoe komt iemand dan bij het verzamelen van 
deze molens en reels? 
Als kleine jongen ging ik regelmatig met mijn 
opa en mijn oom mee vissen. De passie van 
mijn opa was in de wintermaanden slepen op 
snoek met groot aas. Uren achtereen zat ik bij 
hem in de boot te wachten op de gierende ratel 
van de rode ABU ambassadeur 6000. Volgens 
mijn opa had de reel hem destijds een 
weekloon gekost. Mijn oom was meer een 
snoekbaarsvisser en dit deed hij steevast met 
de grijze ABU 506 molens, destijds gekocht bij 
Ed Kowski in Amsterdam. 
Nadat je als ventje enkele jaren op sleeptouw 
genomen bent, ga je er steeds vaker zelf op uit 
met schoolkameraadjes. Materiaal heb je zelf 
nog niet en op een gegeven moment kreeg ik 
van mijn opa een ABU Cardinal 44, mijn 
toenmalige vismaatje kreeg van hem de 
kleinere 33. Ik heb de 44 nog steeds, de ABU 
cardinal 33 overleed al na een week of drie 
onder een grasmaaier bij de jongen thuis! 
Dit doet me tot op de dag van vandaag nog 
pijn. Jaren achter elkaar viste ik met de ABU 
44 en met de rode ABU 505 die ik ook van mijn 
opa gekregen had. Daarnaast heb ik vele 
modernere molens simpelweg versleten maar 
deze twee oudjes bleven gewoon trouw. 
Regelmatig dacht ik nog aan de kleine 33 waar 
volgens mij nooit meer aan te komen zou zijn. 
Tot mijn neef een jaar of acht geleden vroeg of 
ik al eens op Marktplaats gekeken had. Hier 
had ik nooit aan gedacht, meteen even ingetikt 
en laat er nou toch een opstaan. Binnen een 
week had ik mijn ABU 33, ik was de koning te 
rijk. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, dus kijk je toch af en toe nog even op 
Marktplaats. 
De ABU 506 was de volgende stap en voor je 
het weet heb je toch een paar molens meer als 
dat je hengels hebt. Naast het vissen ontstond 
er een nieuwe hobby en langzaam aan ga je 
ook wat meer leren over andere types en 
andere merken molens die me een paar jaar 
geleden nog niets deden. 

Zo heel af en toe ga ik wel eens naar een grote 
vlooienmarkt en ben me sinds deze misser 
toch wat meer in andere merken gaan 
interesseren simpelweg omdat als ik alleen 
naar ABU molens zoek, ik de meeste keren 
voor niets ben geweest. 
Jammer is wel dat op die grote markten veelal 
handelaren staan en deze mensen denken dat 
werkelijk alles goud waard is. Zo heb in Utrecht 
eens maanden achter elkaar een paar 
werpmolens bij dezelfde handelaar zien liggen. 
Deze mensen komen, denk ik, meer voor de 
sociale contacten als dat ze wat willen 
verkopen. 
Buiten het kopen op een rommelmarkt wil ik 
ook nog wel eens via-via aan een molen 
komen en hoe meer mensen weten dat je 
verzamelt, hoe beter het is. Mijn oma van 81 
jaar komt een tijdje geleden met het 
telefoonnummer van een oudere man die nog 
wel een ABU molen voor me te koop zou 
hebben. ik moest hem maar even bellen en 
toen bleek het om een ABU 54 te gaan. Ik de 
volgende dag naar Gouda om de molen te 
halen. Ik kwam om 11u00 aan en vertrok pas 
weer om 14u30, het had de oude baas de 
laatste tijd niet mee gezeten en hij zat erg om 
een praatje verlegen. Ik had wel een puntgave 
ABU 54 en een goede gebruikte 505 voor een 
mooie prijs. [Dan heb ik mijn uren maar niet 
meegerekend] 
Diezelfde week had ik nog een gelukje, ik 
moest iets ophalen bij een watersportbedrijf 
ongeveer 200 meter bij mijn huis vandaan. In 
de tuin van de eigenaar valt mijn oog op 3 
hengels die daar zo te zien al erg lang lagen. 
Ik keek eens goed en toen zag ik dat er aan 2 
van die hengels een ABU 44 en een ABU 4 
eerste versie zaten. Na een vrij eenvoudige 
onderhandeling kon ik de molens omruilen 
voor twee Ultimate molentjes. De man had een 
keer een bootje gekocht van een oudere man 
en hij kreeg de visuitrusting erbij, hij vist nooit, 
maar hij dacht dat het misschien nog wel eens 
wat kon zijn voor zijn kinderen. Het vet in de 
molens leek wel roet uit een kachelpijp, helaas 
was van een van de molens het plastic 
onderdeel waar de slipveertjes overheen zitten 
verdwenen en was van de ABU 4 het 
typeplaatje weg. Hier ontstaat dus weer een 
nieuwe zoektocht maar dit houdt het leuk. 
 
Goed, ik hou het voor gezien en als ik weer 
iets leuks meemaak, horen jullie het wel weer. 
 
Jeroen Mur 
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De Armzalige Verzamelaars 
 
Na lange tijd was ik weer zo fris om in de 
Beurs in Eindhoven te opereren. We hadden 
een leuke collectie reels - hengeltjes - 
kunstaas – bij elkaar gebracht om "ter 
verkoping" aan te bieden. Het was gezellig 
druk en ik was blij weer veel oude bekenden te 
zien, en te spreken. Oude verhalen ophalen 
over hoe ik het geluk had om een leuk 
molentje te vinden op een onverwachte plek. 
Het publiek was erg genuanceerd. Natuurlijk is 
het sport om zo goedkoop mogelijk aan iets 
leuks te komen. Er zijn diverse soorten klanten 
die denken dat ze op voorhand al getild 
worden, en stevig afdingen. Ik was toen al blij 
dat ik mijn overdosis kwijt kon voor in ieder 
geval het eigen geld, mijn winst was dat ik er 
plezier aan had beleefd. 
 
Bijvoorbeeld een Mitchell Capje waar ik toen in 
1955 fl.35 voor gaf, bracht in ieder geval 20 
euro op, en let wel ik had er al die jaren zeker 
voor 100 euro plezier aan gehad. Merkwaardig 
was het ook dat er veel mensen stonden die 
een overdosis aan nieuwe hengels en molens 
hadden opgekocht van opheffingen of zoiets. 
Rijen Mitchells zonder "swing" gepresenteerd. 
Ik was bij het begin voor mijn kraam, en ben er 
eigenlijk niet meer achter gekomen.  
 

 
Maak er gewoon iets leuks van… 

 
Ik vind het ook wel leuk om diverse dingen met 
elkaar in verband te brengen. Een Pezon & 
Michel hengeltje met een Luxortje erop en met 
wat Succes-spinners erbij. Dan ziet de jeugd 
ook nog eens hoe het was. Zo kan je je 
verzameling thuis ook eens wat leuk 
presenteren. Breng eens wat dingen met 
elkaar in verband. Een opengeslagen boek 
erbij met het betreffende nummer, oude 
tijdschriften. Verzamel niet zo eenzijdig, breng 
een verhaal in je collectie, geef desnoods eens 
een barbecue voor je vrienden, en show 
samen met je vrouw een kleine expositie in de 

tuin. Betrek ook je echtgenote of vriend bij je 
collectie, dat geeft wat goodwill en een lang 
huwelijk. Probeer je vrouw aan 't vliegbinden te 
zetten, met leuke veertjes en draadjes 
gekleurde wol. En beloon ze daarna eens flink 
door een hoedje met veren voor haar 
verjaardag te geven!  
 
Verzamelaars denk ook eens aan 't recente 
verleden, er is een leuk terrein van bvb. 
"Holglas Historie" van Jan Schreiner tot Hardy. 
Observeer de oude winkeliers, ze hebben 
soms nog een oud voorraadje, spinners - 
zelfbouwmaterialen - veertjes. Bestudeer de 
historie van het Hollandse kunstaas, Bertrand 
en Roelfs - B & R  - Bent Pont voor de 
spinners. De eerste voor de Terribles van 
Schreiner - Peeters - Rothfusz. Zeker zijn er 
onder u die gouden handjes hebben en 
kunnen helpen bij 't reviseren van molens of 
reels en dan niet steeds denken aan de 
centjes, ruilen kan je ook. Misschien kan er 
een verzameladres komen van onderdelen - 
reservespoelen en houd alles niet zo 
angstvallig onder de tafel. Een vriendendienst 
in deze tijd is ook nuttig - van het een komt het 
ander - wie goed doet goed ontmoet.  
 
Het dieptepunt van die middag van Eindhoven 
vond ik de veiling, t.b.v. de club! Er werd nog 
geen euro geboden op een leuk molentje, heb 
je wel eens aan een buurjongetje gedacht die 
je blij kan maken. Ik stelde wat dozen met 
boeken beschikbaar waar ik jaren aan 
verzameld had. Boeken als "Kanjers" voor fl.65 
in die tijd gekocht. Dresselhuys - Van Onck, 
Garay ca. 50 boeken per doos. Ze brachten 
nog geen 10 euro op, de inzet was 8 euro 
geloof ik, schandalig voor de bestwil van de 
club. Aasgieren zijn het of er wordt niet meer 
gelezen. Alles gaat via de computer. Is het niet 
fantastisch om Schreiners "Flitsend Nylon" te 
lezen op een koude winteravond bij de haard 
of naast je vrouw in bed? Vergeet niet dat er 
waardevolle afbeeldingen in staan van vroeg 
kunstaas B&R, Flopy, Terribles, Tarentella's, 
hoe zien die eruit! De eerste splitcane 
hengeltjes van B&R - Pelican - Pezon & 
Michell de BB0, BB1, etc. hoe zien ze eruit om 
ze te verzamelen. Noem maar op.  
 
Ik denk dat veel startenden teveel voor de 
computer zitten en alles soms oproepen en het 
gevoel missen om eens zo'n boek in handen te 
hebben. Zo dadelijk copuleren ze nog via de 
computer. Ik had een mooi Altex Hardy 
molentje liggen - in die tijd fl.110,-, nu vroeg ik 
er 50 euro voor- kan er nog wat af - nou niet 
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dus, ik gooi ze liever in de smeltoven. Stel u 
toch eens wat eervoller op. Uiteindelijk heb ik 
hem aan een buurjongetje gegeven met een 
mooi spinhengeltje, en die vist er nu in het 
Veerse meer en de Veerse kreken mee. Elke 
keer als ik er langs kom geniet ik ervan, elke 
week zet hij hem in de olie - wat een genot - zo 
kan het ook. Haal die dollartekens toch eens 
uit uw ogen, blijf reëel, vraag een schappelijke 
prijs, ruil eens wat. Ik mag het woord niet 
gebruiken, maar soms leek het wel een 
jodenmarkt van voor de oorlog. Het ergste 

vond ik nog het verhaal van onze zeevisser die 
zijn karretje beschikbaar had gesteld aan een 
zwoegende verzamelaar en het niet meer 
terug had gekregen! Wie geeft zich op voor 
een knokploeg bij de uitgang. Maar ja, soms 
was het toch nog wel gezellig en een oude 
dominee in ons dorp zei : " Het kwaad zit in de 
mens". 
Maar waar hoop is, is leven, we hopen op 
betere tijden. 
 
Adrie Mouthaan

 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

 
een verzamelaar in spe… 
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Mutaties ledenlijst 
 
 
Armin Müller 
Niederfeld  16 
52428  Jülich 
Duitsland 
D.A.M. 
 
Marco Nieuwenhuizen 
Schoterpark  32 
2441 AJ  NIEUWVEEN 
E-mail: greevesraholland@hotmail.com 
Pezon & Michel 
 
H.J. Peters 
De Arc 135 
6702 EC WAGENINGEN 
Tel.:  0317418736 
Werpmolens / Hengels / Porselein 
 
Ab Plantenga 
Semarangstraat 35 L 
1095 GB  AMSTERDAM 
Tel.: 020-6681364 
Nederlandse boeken & catalogi /  
Hardy holglas & splitcane hengels / 
Pezon&Michel splitcane hengels 
 
 

Nieuwe leden: 
 
 
Hendrik Béatse 
Rue Bailly, 18 
7912 Saint-Saveur 
België 
Tel.: 0032473632042 
E-mail: hbeatse@skynet.be 
Classic carp fishing and spinning rods,  
ABU & Hardy tackle 
 
Henk Schiltmans 
Orgellaan 27 
5402 PD Uden 
T: 0413252448 
M: 0653427197 
E: henk@flyfishingdutchman.nl 
W: www.flyfishingdutchman.nl 
G. Loomis 
 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Douwe de Jager 
Walter Ströckens 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Onze volgende afspraak is de Eurobeurs in Eindhoven op 
zaterdag 30 oktober 2010 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

PAK DIE AGENDA EN NOTEER GELIJK !!! 
 

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

 
Empel:  zaterdag 12 maart 2011 

 
Eindhoven:  zaterdag 29 oktober 2011 
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