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VOORWOORD 
 

Toch een lekker gevoel, weer zo’n stevig dik clubblad in de handen te krijgen! Een blad als dit 
samenstellen vergt de nodige moeite en tijd. Hoe meer artikels (al dan niet met foto’s erbij) jullie 
sturen, des te leuker is het. Enkele leden hebben op onze oproep gereageerd. 
 
Iwan Garay kreeg graag wat hulp bij het opzoeken van gegevens van Nederlandse splitcane-
bouwers. 
 
Dankzij Jan Eggers kwamen we in contact met Hans van der Pauw. Van zijn hand kunnen jullie een 
artikel lezen over de geschiedenis van het ultra-lichte vissen. Geheel in stijl met zijn bijdrage is er een 
prachtige cartoon van Arnold Wiles. 
 
Met Hugo Martel gaan we deze keer een eind terug in de tijd. Tot het begin van vorige eeuw werd er 
aardig wat op zalm gevist in Nederland... maar zeker ook in de Belgische Ardennen. 
 
Harry Kelly neemt ons weer 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. 
 
Róbert Balogh uit Hongarije leerde ik kennen via het internet. Ik had nog wat oude veilingcatalogi en 
hij wilde die best hebben. Hij schrijft enkele waardevolle tips voor beginnende (en gevorderde) 
verzamelaars van hengelsportcatalogi. 
 
Elkeen van ons zal nu wellicht al weten dat Jan Eggers een zeer behoorlijke verzameling catalogi 
heeft. Benieuwd om te weten hoe hij eraan kwam?  
 
Ton Haans levert een eerste bijdrage aan ons blad. Wij leren hoe hij met verzamelen begon en wat 
zijn interesses zijn. 
 
Adrie Mouthaan is er weer met een beschouwend artikel over het wel en wee van het verzamelen.  
 
Hans van der Pauw ging op zoek naar het vissen op zalm in Nederland tijdens het begin van vorige 
eeuw. 
 
Onze Empel-beurs gaat volgend jaar door op zaterdag 10 maart 2012. Op de gekende locatie: De 
Lachende Vis. Deze beurs heeft een klein maar trouw publiek, zoals dit jaar nog eens bleek. 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     2011:  zaterdag 29 oktober (in VUGHT !) 
 
EMPELBEURS   2012:  zaterdag 10 maart 
 
EUROBEURS     2012:  zaterdag 27 oktober 
 
Wacht niet langer om één of meer tafels te reserveren voor onze Eurobeurs in Vught! 
 
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: wij zorgen ervoor dat het een leuk en 
leesbaar stukje wordt. Enkele –al dan niet digitale- foto’s erbij en klaar is kees! Voor het volgende 
nummer van ons clubblad beloofde P.P. Blommers ons vier artikels. Wat hij kan, kunnen jullie toch 
ook! 
 
Veel leesplezier toegewenst vanwege 
 

Luc de Medts 
Voorzitter 
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Het dossier splitcane Made in Nederland 
 
Toen ik begon met verzamelen heb ik me 
voorgenomen om speciale aandacht te 
besteden aan de hengelsportartikelen die in 
Nederland ooit zijn geproduceerd. Dat was 
gemakkelijker gedacht dan gedaan maar na 
lang speuren kon ik toch een lijst opmaken 
van werpmolens die in de de lage landen zijn 
gemaakt en ook op de markt zijn verschenen. 
 
Een stand van zaken 
 
Helaas: die lijst is bijzonder mager. Slechts 
van drie werpmolens staat met zekerheid 
vast dat ze met recht en reden het predicaat 
"Made in Holland" mogen dragen. Het gaat 
hier om de merken "Massart", "Tamson" en 
"Brasser". 
 

 
De “Massart” 
 
Verder zijn er nog twee twijfelgevallen: de 
"Ariston" en de "Nylisto" waarvan enige 
senior-hengelsporthandelaren beweren dat 
die ook in Nederland zijn gemaakt. Hoewel 
geen van deze vijf molens dus in de 
Nederlandse verzameling mag ontbreken (de 
"Massart" en de "Brasser" zijn uiterst 
zeldzaam !), moeten we met het schaamrood 
op de kaken bekennen dat vistechnisch 
gezien deze werpmolens van eigen bodem 
niet veel voorstelden en snel na de 
introductie uit de schappen van de 
hengelsportwinkels verdwenen. 
 
De hengelsporthandelaren gebruikten de 
term "wegwerpmolens" voor dit vijftal, 
vandaar dat er zo weinig zijn overgebleven. 
Alleen van de "Tamson" zijn er nog 8000 

stuks gemaakt, van de "Massart" zijn er 7 
gave exemplaren bekend en van de "Brasser" 
zijn er 50 geproduceerd en voorlopig is er 
maar één exemplaar bekend (Uw dienaar is 
hier de trotse bezitter van). 
 

 
De “Brasser” 
 
Van de "Ariston" zijn 4 exemplaren bij mij 
bekend en van de "Nylisto" (twee 
uitvoeringen: één met tandwielen uit nylon en 
één met metalen tandwielen) zijn geen 
aantallen bekend. 
 

 
De “Ariston” 
 
Splitcane "Made in Nederland" 
 
Tot zover het verhaal over de werpmolens uit 
Nederland dat diende als aanloop op deel 2 
van het dossier "Made in Nederland": 
splitcane Made in Holland. Ik ben in het 
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vorige nummer van dit clubblad enthousiast 
begonnen met dit dossier, maar moet nu 
eerlijk bekennen dat de moed me in de 
schoenen is gezonken. En dit ondanks de 
zeer gewaardeerde medewerking en steun 
van de heren Wim de Mol en Jan Eggers die 
mij met goede tips op weg wilden helpen. Ik 
besef nu dat ik het dossier alleen kan 
realiseren als ik alle splitcanebouwers die in 
Nederland bekend zijn, persoonlijk ga 
opzoeken om zo de nodige gegevens te 
verkrijgen. Wat de reeds overleden 
splitcanebouwers zoals Frans DOMHOF en 
Piet VEUGELERS betreft, wordt het extra 
moeilijk om informatie te verkrijgen. 
 

 
Palakona by Hardy 

Door allerlei omstandigheden ben ik nogal 
aan huis gebonden zodat ik helaas moet 
afzien van de voltooiing van het splitcane-
dossier. Hoe interessant het onderwerp 
splitcane ook is. Ik hoop van harte dat 
iemand anders zich geroepen voelt om het 
dossier te completeren. 
 

 
Briefhoofd van de splitcanebouwers 
Bertram en Roelfs 
 
Tot besluit nog drie opmerkingen over 
splitcanehengels. De afkorting "B&R" staat 
voor de firma Bertram en Roelfs uit 
Amsterdam. Eén van de belangrijkste 
redenen waarom een splitcanehengel zo duur 
is, ligt in de bewerkelijkheid van de 
materialen: er kropen makkelijk 50 werkuren 
in de bouw ervan. De firma Mol en Wilco (ja, 
de vader van Wim de Mol) produceerde 
onder eigen naam grote aantallen 
spitcanehengels omdat zij de enige waren die 
de peperdure machines hadden aangeschaft 
om de ruwe bamboestengels tot klasse-
hengels om te toveren. Zelfs de 
hedendaagse splitcane-artiesten die nu nog 
steeds met de hand hun hengels bouwen 
komen snel aan de bovengenoemde 50 
werkuren. 
 
De prijs is er dan ook naar! Vandaar dat 
splitcane gedoemd is om te verdwijnen. Dus 
sla je slag wanneer je nog een goede oude 
splitcanehengel op de kop kunt tikken. Ze 
worden steeds zeldzamer! 
 

Iwan Garay 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
NIET VERGETEN : Onze najaarsbeurs (Eurobeurs) gaat dit jaar door in Vught op 

zaterdag 29 oktober 
 

Schakel de automatische piloot dus uit en voer in TomTom, Mio, e.d. dit adres in : 
Van der Valk Hotel, Bosscheweg 2, ’s Hertogenbosch-Vught 

Raadpleeg onze webstek ww.vhv-daca.org voor de ligging en reisweg. 
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De oorsprong van het ultralichte spinnen 
 
Inleiding 
 
Het ultralichte spinnen is in Nederland vanaf 
het einde van de jaren veertig van de vorige 
eeuw tot ontwikkeling gekomen. Verreweg 
het meeste baanbrekende en propagerende 
werk is daarbij verricht door de grote man van 
de Nederlandse hengelsport in de twintigste 
eeuw, Jan Schreiner.  
 

 
Drie Fair Play ultralichte spinhengels uit 
de jaren zestig, met v.l.n.r. 4, 5 en 6 gram 
werpvermogen. (Afbeelding uit Jan 
Schreiner, Groot Sportvissersboek, 1969) 

De oorsprong van het ultralichte spinnen ligt 
echter in Frankrijk en de uit dat land 
geïmporteerde materialen en technieken zijn 
van belangrijke invloed geweest op de manier 
waarop de ultralichte kunstaasvisserij bij ons 
werd en wordt beoefend. 
 
Wat verstaan we in dit artikel eigenlijk onder 
ultralicht spinnen? Het begrip 'spinnen' is het 
gemakkelijkst te omschrijven. We nemen het 
wat ruimer dan alleen het vissen met 
spinners en rekenen er het vissen met al het 
denkbare kunstaas toe - voor zover dat 
natuurlijk met ultralicht materiaal te werpen 
en te vissen valt. Dan het begrip 'ultralicht'. 
Als je uitgaat van de vissoorten waar je op uit 
bent, is dat een relatief begrip. Je kunt 
ultralicht vissen op baars, met een 4-grams 
spinhengeltje, maar je kunt ook ultralicht op 
haai gaan, bijvoorbeeld met een 40-grams 
plughengel of een baitcaster. In dit artikel 
gaan we echter niet uit van vissoorten maar 
van hengels, meer precies van spinhengels. 
Daarmee nemen we het begrip ultralicht dus 
niet relatief maar absoluut. Naar wat volgens 
de Nederlandse traditie het meest gebruikelijk 
is, rekenen we er de spinhengels toe met een 
maximaal werpgewicht tot en met 6 gram. 
Sommigen leggen die grens liever bij 5 gram 
en in andere landen gelden weer andere 
grenzen, al is het verschil vaak maar 
minimaal. In Amerika bijvoorbeeld kiest men 
algemeen voor een bovengrens van 1/4 oz. 
wat overeenkomt met 7 gram. Alles 
daaronder heet ultralight. De keuze van zo'n 
grens is natuurlijk niet van levensbelang en 
berust ook niet op een of andere 
noodzakelijkheid, het gaat er alleen maar om 
dat we een afspraak maken over de 
afbakening van wat we 'ultralicht' noemen, 
zodat tenminste duidelijk is waar we het met 
die term over hebben. 
 
Waaraan dankt het ultralichte spinnen zijn 
bestaansrecht? Of anders gezegd: wat is het 
nut of de aantrekkingskracht van deze manier 
van vissen, die immers meer risico's op het 
verspelen van vis of het vastraken van 
kunstaas met zich meebrengt dan wanneer er 
zwaarder materiaal wordt ingezet? Het 
ultralichte spinnen staat in feite op twee 
benen. Ten eerste heeft het een functioneel 
doel en om die reden is het ook ontstaan: het 
maakt het mogelijk om bijzonder lichte 
kunstaassoorten te werpen en aan een vis te 
presenteren, die met grover geschut of aan 
opvallender materiaal in bepaalde 
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omstandigheden moeilijker of helemaal niet 
te verleiden zou zijn geweest. Ten tweede - 
maar zeker niet minder belangrijk - is het 
ultralichte spinnen een methode die een hoge 
mate van raffinement en fijnzinnige perfectie 
met zich meebrengt, en dat geldt ook voor de 
materialen die erbij worden gebruikt. Voor 
degene die daar gevoelig voor is, heeft deze 
visserij alleen al daardoor zoveel genoegen 
te bieden, dat de functionaliteit desnoods op 
de tweede plaats mag komen. Je kiest dan 
voor ultralicht spinnen ook al is een andere 
methode op dat moment misschien 
effectiever, een keuze puur dus voor het 
plezier - en daar gaat het toch in de eerste 
plaats om. 
  
Frankrijk 
 
Zoals gezegd steunde het ultralichte vissen in 
Nederland, toen het hier vanaf het einde van 
de jaren veertig van de twintigste eeuw tot 
ontwikkeling kwam, vooral op de 
ontwikkelingen die eerder in dat decennium 
hadden plaats gehad in Frankrijk. 
 

 
Dr. P. Barbellion, Lancer léger et poissons 
de sport, (1941), 2e druk 1946. 
 
Daar had dr. Pierre Barbellion in 1941 in zijn 
boek Lancer léger et poissons de sport voor 
het eerst de term lancer extra-léger (extra 
licht werpen) gebruikt voor het werpen van 
gewichtjes van 1,5 tot 3 gram. Dit gebeurde 
met behulp van ragfijne splitcane 

werphengeltjes met een werpvermogen van 
rond de 2 gram. Het was in de jaren veertig 
en vijftig zowel in Frankrijk als in Nederland 
gebruikelijk om werphengels behalve naar 
hun werpvermogen ook te klasseren naar 
hun 'arbeidsvermogen': de minimale belasting 
waaronder een horizontaal gehouden hengel 
90 graden naar beneden buigt (wat de 
Engelsen test curve noemen). Het maximale 
werpgewicht voor 7-voets splitcane 
spinhengels werd dan vastgesteld als zijnde 
1/50 deel van het arbeidsvermogen. De 
hengeltjes die Barbellion gebruikte voor het 
'extra lichte werpen' hadden een 
arbeidsvermogen van niet meer dan 90 of 
100 gram. Ze werden onder meer ingezet om 
met kleine spinnertjes en ander licht kunstaas 
op forel of baars te jagen. 
 
De term lancer ultra-léger (ultralicht werpen) 
werd in de literatuur voor het eerst gebruikt 
door Pierre Lacouche in zijn boek Le lancer 
léger de surface uit 1945. Het jaar daarop 
publiceerde Sylvain Massé het boek Au léger 
- ultra-léger, waarin hij het ultralichte werpen 
definieerde als het werpen met gewichten tot 
en met 2 gram. Daarbij werden in die tijd 
lijnen gebruikt van 0,09 tot 0,14 mm bij een 
trekkracht van ongeveer 0,5 tot 0,8 kg. De 
categorie daarboven was dan het lancer 
extra-léger met gewichten van 3 tot 6 gram 
en lijnen van 0,14 tot 0,18 mm, gevolgd door 
het lancer léger met gewichten van 7 tot 10 
gram en lijnen van 0,18 tot 0,22 mm. Maar 
tegenwoordig wordt de term lancer extra-
léger niet of nauwelijks meer gebruikt. Het 
ultralichte werpen wordt nu in Frankrijk 
algemeen gedefinieerd als het gebruik van 
werphengels met een werpgewicht tot 3 
gram. Werpgewichten daarboven, van 4 gram 
oplopend tot 10 gram, worden tot het lichte 
werpen gerekend, gevolgd door het 
middelzware en zware werpen. Overigens, 
laat iemand zich vooral geen zorgen maken 
als hij alle termen, gewichten en 
begrenzingen inmiddels niet meer kan 
bijbenen. 
 
In Frankrijk werd in de eerste decennia na de 
oorlog een heel scala aan fijne ultralichte 
splitcane spinhengeltjes gebouwd, met 
arbeidsvermogens van 60, 80, 90 en 100 
gram (dus met maximale werpgewichten 
oplopend van 1,2 tot 2 gram). De leidende 
fabrikant hiervan was de gerenommeerde 
firma Pezon & Michel, die in 1948 haar eerste 
ultralichte splitcane spinhengeltjes op de 
markt bracht. Dezelfde firma produceerde 
inmiddels ook een voor die tijd superieure 

 6 



lichte werpmolen: de oorspronkelijke Luxor 
(model 1936), een molentje van 225 gram 
met kunststof spoel, dat al snel werd gevolgd 
en verdrongen door de iets degelijker en 
forser uitgevoerde versie met aluminium 
spoel, de Luxor-Luxe (260 gram). De 
producten van Pezon & Michel kwamen ook 
op de Nederlandse markt en met die 
materialen ook de vismethodes die ermee 
mogelijk waren. In de eerste druk van Jan 
Schreiners invloedrijke boek Flitsend Nylon 
(1950) zien we bijvoorbeeld al 7-voets Luxor 
spinhengels van Pezon & Michel afgebeeld, 
waarvan indertijd behalve 24, 18 en 12-grams 
modellen ook een 6-grammer verkrijgbaar 
was; in de 2e druk uit 1952 is bovendien een 
4-grammer afgebeeld. 
  
Nederland 
 
De meest omvangrijke ontwikkeling die zich 
tot op heden in de Nederlandse hengelsport 
heeft voltrokken, een ware stroomversnelling 
feitelijk, had plaats in ruwweg de periode 
1950-1970. Het vissen met werphengels en 
werpmolens, dat in ons land voordien nog 
slechts door weinigen werd toegepast - met 
als pionier A.M.J. Dresselhuys in de jaren 
twintig - vond in die twee decennia algemeen 
ingang. Allerlei nieuwe materialen kwamen 
beschikbaar, in de eerste plaats de nylon lijn, 
en fundamenteel nieuwe technieken werden 
gepropageerd en toegepast. Bovendien 
veranderden de inzichten en de mentaliteit 
ten aanzien van het vissen. Vissen werd 
nadrukkelijk spórtvissen: het genieten van het 
vissen zelf werd steeds belangrijker en het 
terugzetten van vis won terrein op het 
meenemen, dat altijd zo vanzelfsprekend was 
geweest. Doordat de buit niet meer 
allesbepalend werd gevonden, kón er ook 
meer aandacht komen voor de manier 
waarop de vis gevangen werd en telde niet 
meer alleen het eindresultaat in de vorm van 
een flink gevulde bun of juten zak. Sterker 
nog, de manier van vangen kwam voor velen 
voorop te staan. Helaas kreeg deze 
mentaliteitsontwikkeling later, vanaf de jaren 
zeventig, echter weer de wind tegen, vooral 
door invloed van het uit Engeland 
overgewaaide specimen hunting. 
 
Dé grote man achter de evolutie - zo niet 
revolutie - van de Nederlandse hengelsport in 
de eerste dertig jaar na de oorlog was zonder 
twijfel Jan Schreiner. 
 
En zoals aan het begin al werd vermeld, was 
hij ook verreweg de belangrijkste man die in 

ons land het ultralichte kunstaasvissen heeft 
gepropageerd en tot ontwikkeling heeft 
gebracht.  
 

 
Ultralicht materiaal, zoals afgebeeld in Jan 
Schreiner, Flitsend Nylon, 2e druk 1952. 
Hengel: 4-grams B&R Zephyr, molen: 
Alcedo Micron, een spoel 0,10 mm nylon, 
wat spinnertjes met vlieg, buldo's, 
kunstvliegen, pauwenpennetjes en 
haakjes. 
 
De ontwikkeling waarvoor Schreiner zich 
heeft ingezet omvat zowel de vistechnische 
vernieuwingen als de hierboven genoemde 
mentaliteitsverandering. Die twee elementen 
zijn nauw met elkaar verbonden. Zonder die 
mentaliteitsverandering, waarbij het 
genoegen van de vismethode belangrijker 
werd gevonden dan de hoeveelheid 
gevangen vis, zou het ultralichte vissen 
immers ondenkbaar zijn. Het zou als een 
veelal te weinig productieve en te riskante 
methode beschouwd worden en geen recht 
van bestaan hebben. 
 
In zijn boeken publiceerde Jan Schreiner het 
eerst over ultralicht vissen in 1950. In dat jaar 
verscheen zowel de eerste druk van zijn 
standaardwerk Flitsend Nylon als het kleinere 
boek De pen duikt weg...!  Om met het laatste 
boek te beginnen, hierin noemt Schreiner 
onder andere het vissen met kleine spinner-
vlieg-combinaties. Die leveren volgens hem, 
"hoewel eigenlijk gemaakt voor ultralicht werk 
op forel, vooral in het vroege voorjaar vaak 
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zeer goede resultaten op op de baars." Hij 
viste die spinnertjes dan met 0,14 tot 0,18 
mm nylon op hengeltjes van 4 of 6 gram 
werpvermogen en soms zelfs wel eens met 
0,12 mm op een 2-grammertje. Ook op de 
snoekbaars zette hij wel eens een klein 
'Tarantella'-spinnertje in, met 0,14 mm nylon 
op een 6-grammertje. Voor 1950 is dat 
inderdaad ultralicht vissen. Vooral als je je 
bedenkt dat zo´n 0,14 mm lijntje toen niet 
meer trekkracht had dan 0,8 kilo ! 
 

 
Jan Schreiners baanbrekende standaard-
werk Flitsend Nylon, voor het eerst 
verschenen in oktober 1950. 
 
In de eerste druk van Flitsend Nylon worden 
ook al dergelijke prestaties genoemd: "Met 
kunstaas dat bv. 3 à 5 gram weegt, kan men 
een snoek van 10 pond en zwaarder vangen. 
Met een tweepondslijn en een ultralichte 
hengel - ik ving er eens een van 10 pond aan 
een hengeltje dat 70 gram woog - kan men 
zo'n snoek overwinnen." Maar het was toen, 
in 1950, kennelijk nog wel erg een visserij in 
de marge - een apart hoofdstuk heeft 
Schreiner dan nog niet aan het ultralichte 
spinnen gewijd. Dat voegde hij wel toe aan 
de tweede druk, die in 1952 verscheen. 
Daarin schrijft hij na een bevlogen 
romantische intro onder meer: 
 
"Wij gaan ultra-licht spinnen. Dat splitcane-
rapier, waar ik het al eerder over had, is een 

eersteklas 6½ ft stokje met een maximum-
werpvermogen van 4 g en het nylon dat ge 
daar ziet glanzen, meet onder de micrometer 
geen honderdste millimeter meer dan 12/100. 
Het lokaas is een grappig klein spinnertje met 
een blad van 10 mm, waarachter een vliegje 
is gemonteerd op een enkel haakje. De enige 
bezwaring die hier nog bij komt is één enkel 
gespleten hageltje van middelmatige grootte. 
Het werpen met dit lichte gewicht is zeer 
moeilijk en kan beschouwd worden als de 
hoogste vorm van lanceren. U kunt het gerust 
op één lijn stellen met het werpen van de 
vlieg." 
 
De ultralichte materialen die Schreiner in 
deze tweede druk van Flitsend Nylon liet 
afbeelden, geven een idee van wat er op dat 
gebied indertijd (1952) in Nederland 
verkrijgbaar was. Er zijn drie ultralichte 
hengels te zien: een 'Luxor 200' van Pezon & 
Michel met een werpvermogen van 4 gram, 
volgens Schreiner geschikt voor de voorn en 
brasemvisserij, en twee ultralichte 
spinhengels van het Nederlandse merk B&R 
(Bertram & Roelfs). De B&R hengels zijn een 
model 'Tarantella 300', een 6-grammer "voor 
het vissen op baars en snoek, buldobvissen, 
makreel, brasem en voorn", en een 'Zephyr 
200', een 4-grammer voor baarsspinnen en 
het vissen op voorn en brasem. Alle 
genoemde hengels zijn van splitcane. Nadat 
Jan Schreiner met zijn compagnon Willem 
Persoon enkele jaren later een eigen 
hengelsportzaak was gestart 
('Hengelsporthuis Flitsend Nylon' aan het 
Kleine Gartmanplantsoen in Amsterdam, 
geopend op 1 september 1956) begon hij ook 
zelf hengels te bouwen, onder de merknaam 
'Fair Play'. Daaronder waren ook ultralichte 
spinhengels, aanvankelijk vermoedelijk in 
splitcane, maar begin jaren zestig in ieder 
geval al in holglas. 
 
Als ultralicht molentje vinden we al in de 
eerste druk van Flitsend Nylon (1950) de 
Alcedo Micron afgebeeld, een fraai Italiaans 
stukje techniek van maar 190 gram. Een paar 
jaar later kwam Pelican, een merk uit 
dezelfde Turijnse fabriek als Alcedo, met een 
ultralicht model, de Pelican 50, dat veel 
verkocht werd. Maar ook de al eerder 
genoemde kleine Luxor molen werd, hoewel 
wat zwaarder, indertijd veel voor het 
ultralichte werk gebruikt. 
 
Zo kwam het ultralichte kunstaasvissen in 
Nederland langzaam maar zeker op de kaart 
te staan. Aanvankelijk, in de jaren vijftig, was 
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Ik sluit graag af met een kort maar gloedvol 
pleidooi van Jan Schreiner uit 1969, te vinden 
in zijn Groot Sportvissersboek : 

dat nog op kleine schaal, maar naarmate in 
de jaren zestig de welvaart toenam, kwamen 
de relatief toch vrij kostbare materialen die 
voor deze visserij nodig waren voor steeds 
meer sportvissers binnen handbereik. 

 
"Mij beperkend tot ultralicht spinnen kan ik dit 
zeggen: zo'n ultralichte uitrusting moet 
worden beschouwd als onmisbaar 
gereedschap. Zeker voor de sportvissers die 
de poldervisserij minnen. Want met een klein 
spinnertje, waarmee correct wordt gevist, 
schiet men maar zelden naast de roos. 

 

 

Is dat nu zo, Schreiner? 
Bij mijn ziel en zaligheid, het is zo. 
Als het echt om ziel en zaligheid zou gaan, 
slechts te behouden door in de polder wat vis 
te vangen, zou ik als veiligste wapen een 
ultralichte hengel en een klein spinnertje 
kiezen. Om het risico - voor ziel en zaligheid - 
zo klein mogelijk te maken." Een Fair Play 4-grams ultralicht 

spinhengeltje met een Mitchell 308 
Benjamin spinmolentje, klassiek maar 
tijdloos materiaal! (Foto W. ter Voert) 

 
Hans van der Pauw 

____________________________________ 
Dit artikel werd eerder geplaatst op de web-
site 'Flitsend Nylon' (www.flitsendnylon.nl). 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Beschouwingen bij de zalmvangsten 
 
In 1927 verscheen in 'Pêche & Pisciculture' 
(toen het enige Belgische visblad en reeds 
aan zijn achtendertigste jaargang toe), de 
voorganger van de huidige 'Pêcheur Belge', 
in acht afleveringen de artikelenreeks 
'Observation sur les captures de Saumons'. 
Het ging om de zalmervaringen van de 
Brusselaar Alfred Goffin in het begin van de 
twintigste eeuw en wel voornamelijk aan de 
Maas in de Belgische Ardennen. 
Een boeiend en verrijkend verhaal. Hoe heeft 
men toch de kip met de gouden eieren 
kunnen slachten? Daarom heb ik de 
observaties van A. Goffin vertaald en 
bewerkt. U zal ze in dit nummer en de 
volgende nummers van ons clubblad kunnen 
lezen. 
Ik heb getracht het originele karakter van de 
tekst zoveel mogelijk te bewaren, zelfs 
wanneer deze intussen achterhaalde 
wetenschappelijke onwaarheden bevatte. 
Waar nodig geef ik in cursief enige 
toelichting. Dit eerste deel is een 
voorsmaakje. Echte vissers zullen 'kwijlen' bij 
het lezen van het vervolg. 
 

 
Hengelen in Sy-sur-Ourthe 
 
Deel 1 
 
Nu is de tijd weer aangebroken om de zalm, 
deze koninklijken vis, te vangen. Vele vissers 
achtervolgen met een ongekende 
hardnekkigheid dit 'waterwild', met meer 
verbetenheid dan voor de andere vissoorten. 
Maar de ontgoochelingen zullen vlug deze 
passie afzwakken en indien de huidige hoge 
kosten van het visgerief al velen deze visserij 
de rug deden toekeren, toch komen steeds 
weer nieuwelingen hun geluk beproeven om 
een zalm aan de schubben te komen. Het is 
zeker niet met spijt dat ik mijn oude archieven 
van zalmvisser openleg, want ik vind er 
heerlijke momenten in terug waarin ik unieke 
emoties ervaar die heden onmogelijk te 
evenaren zijn. 

De waarnemingen die ik nauwgezet 
optekende, slaan op een tijdperk van voor het 
bestaan van de stuwdam van Angleur. Deze 
werd zoals algemeen geweten, opgericht in 
1906. Wegens de officiële vaststellingen dat 
de zalmen en dus ook hun voortplanting 
onomkeerbaar verloren gingen doordat ze 
zich te pletter stortten op de stenen muur van 
de verdoemde dam, moest men wel de 
eerste vistrap oprichten en dit in augustus 
1907. Het dringt zich op om vooreerst kort te 
benadrukken wat de Ourthe was voor het jaar 
1906: een visrijke rivier met helder water 
waar in 1894 trouwens nog in zijbeken boven 
Esneux rivierkreeften werden gevangen. Ik 
zal maar één feit aanhalen: tijdens een 
vispartij met goede vrienden -ze waren toen 
nog allen in leven- in het dorp (Esneux), toen 
al zo aantrekkelijk en koket, had ik op een 
zekere dag de verrassing dat mijn leefnet, 
rustend op een steenachtige bodem in de 
stroming en gevuld met barbeel en sneep, 
omringd was door deze beestjes, zo lekker, 
maar heden uit onze rivieren verdwenen. 
Aangetrokken door de reuk van de gevangen, 
enigszins kalme vissen, hadden zij hun 
schuilplaatsen onder de stenen verlaten met 
de hoop mijn vangsten op te peuzelen. Verse 
stukken vis zijn trouwens een veel gebruikt 
en succesvol aas in de korven waarmee deze 
diertjes gevangen worden. 
 
Het stadje Tilff was in 1894 nauwelijks 
geboren. Verspreid langs het water stonden 
enkele arbeidershuisjes en achter de molen 
waren enkel weinig opvallende villa's. De 
charme van een verblijf daar werd pas vele 
jaren later op prijs gesteld en ik ben er heilig 
van overtuigd dat het ontegensprekelijk in de 
hand werd gewerkt door de zalmvisserij, die 
de gegoede burgers stimuleerde om op deze 
aantrekkelijke plaatsen te bouwen. In die tijd 
waren wij met amper 3 of 4 zalmvissers, die, 
zoals men zegt, bij elke vispartij enig succes 
kenden. Onder hen moet ik zeker een 
uitschieter vermelden, nl. wijlen de heer 
Boulanger, een fabrieksarbeider, intelligent 
en 'goed' waarnemer, die mijn vriend 
geworden was en in wiens gezelschap ik veel 
leerde over het gedrag en de trek van de 
zalm. 
 
Wel wou men algemeen niet aanvaarden dat 
met de hengel zalm van 8 tot 14 kilo kon 
worden gevangen. Ons enigszins primitief 
gerief bestond uit een zware hengel, lang 
maar robuust, en een molen met nauwelijks 
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20 à 30 meter zijde of touw. Zo hielden wij, 
louter op kracht, deze sterke vis in bedwang 
in zijn gevecht voor zijn leven. De mooiste 
vangsten werden voornamelijk gedaan in de 
valleien tussen Streupas, Tilff, Mery, de 
stuwdam van Hon-Esneux, Poulseur en 
Chanxhe. Nochtans visten wij ook lager, in 
Angleur en nog lager in de Maas, naargelang 
de waterstand. Woonachtig in Brussel, begaf 
ik mij regelmatig naar de betere stekken op 
aanwijzing van mijn informanten die ik 
hiervoor vergoedde naargelang hun 
prestaties en naargelang mijn vangsten. Ik 
koos meestal medewerkers die niet visten, 
alhoewel sommigen later ook zelf begonnen. 
Deze gelukkige samenwerking liet toe dat 
werkloze arbeiders van de Cockerill-fabriek 
wat bijverdienden en dit kon destijds oplopen 
tot 2,50 tot 4,50 BEF. 
 

 
Deze foto konden we inscannen uit het 
archief van een Waalse familie. Hamoir 
moet vorige eeuw ook een superstek voor 
zalmvissers geweest zijn. Hier zie je de 
familie Pirenne met de 'buit' van een dagje 
zalmvissen op de Ourthe in de buurt van 
Hamoir (anno 1906). De grootste zalm 
woog 12,5 kg! 
 
Ik moet toegeven dat de kosten van een 
zesmaandelijks spoorwegabonnement best 
meevielen, wat ook het geval was voor een 
verblijf in een van de beste hotels van Tilff. 
Voor amper 5 BEF had men vol pension: bed, 
ontbijt, middagmaal en avondmaal en 
bovenop nog de mooie glimlach van de 
diensters! Deze gezegende tijd is voorbij, en 
dat geldt ook voor onze verwachtingen en 
onze hoop... In Holland waar de florijn toen 
2,10 BEF waard was, was het leven even 
aangenaam als bij ons en tijdens onze 
verplaatsingen naar Dordrecht, Roermond of 
Venlo, was het steeds aangewezen zijn kans 
te wagen op het ogenblik dat er vele scholen 
zalm voorbij trokken. Vanaf einde januari 
verliet ik elke zaterdag Brussel en keerde 's 
anderendaags terug. Ik kan je verzekeren dat 

ik zelden zonder zalm de terugreis aanvatte. 
Het was overvloed met genot, maar ook met 
vermoeidheid. Ik deed mijn beste vangsten in 
de periode voor het bestaan van de stuw te 
Angleur. Toen zonden de 'visboeren' 
(beroepsvissers) van Visé en Tilff elke twee 
dagen hun vangsten naar de hallen. De 
vangsten waren het resultaat van het harde 
werk van meerdere arbeiders die van 's 
morgens vroeg tot zonsondergang aan de 
rivier present waren. Per visbeurt werden zo 
maar 10 à 80 zalmen gevangen. Weet dat de 
visboer in Visé een jaarlijkse bijdrage 
betaalde van 10.000 BEF om dit visrecht (met 
netten) te mogen uitoefenen (in 1899 waren 
er in België 7.039 beroepsvissers en dit 
alleen maar op de bevaarbare en vlotbare 
waterlopen en kanalen, die bijna uitsluitend 
leefden van de opbrengst van hun vangst). 
 

 
 

wordt vervolgd ... 
 
Vertaald en bewerkt door Hugo Martel. 
Eerder gepubliceerd in 'De Vlaamse 
Vliegvisser'. 
 
Nvdr: Is de auteur, Alfred Goffin, van deze 
artikelenreeks, dezelfde als van het boek ‘Les 
Pêcheries et les poissons du Congo’, 
uitgegeven bij Verteneuil en Desmet te 
Brussel in 1909 ? 
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Terugblik op het afgelopen verzameljaar. 
 
Wat viel er sinds vorig jaar september voor 
de vissende verzamelaar te beleven? Ik vind 
veel en ik zal proberen dit globaal te 
rubriceren: Geschreven nieuws, beurzen, 
veilingen en evenementen, Marktplaats en 
diversen. 
 
Geschreven nieuws 
 
Met veel plezier lees ik om de 2 maanden het 
blad “Classic Angling”. Er staat veel in wat de 
moeite waard is. Nieuwtjes, resultaten van 
veilingen, overzicht van beurzen, nieuwe 
boeken, historische bijzonderheden, 
biografieën, bijzondere vondsten, kortom een 
schat aan informatie. Met mooie plaatjes. Het 
is handig als je een beetje Engels kent (a little 
bit is enough). Ik ben al jaren abonnee en 
heb nog nooit de minste aandrang gehad het 
blad op te zeggen. Ik kan het aanbevelen. In 
het laatste nummer werd ik attent gemaakt op 
een nieuw boek van Ben Wright: 
“Spinningreel  Reference & Value Guide” 526 
bladzijden.  
 

 
Een leuke turf van 526 pagina’s ! 
 
Leesvoer over molens,  merken en de 
waarde ervan. Zeer informatief. Zo staan de 
Vendex molens er ook in; helaas mis ik mijn 
zo geliefde Hema molentjes. Evenals mijn 
plastic merkloze  monster molen waarover ik 
een aantal jaren geleden een artikel schreef. 

Ben heeft 250 exemplaren laten drukken, ik 
denk dat ze nu wel op zullen zijn… 
 
Een andere goede aankoop was (ook dankzij 
C.A.) de catalogus van de Neil Freeman 
veiling op 26 maart. 158 bladzijden puur 
genieten, schitterend uitgevoerd, wordt 
geheid een collectors item. Mijn tip: abonneer 
u op C.A. Verdere informatie via internet.  
  
De veilingen (auctions) bij respectievelijk Neil 
Freeman, Mullock en Hildebrandt lieten via 
internet weer  veel snoepgoed zien. Over de 
catalogus van Neil (voor 13 pond) heb ik het 
gehad. Mullock had spectaculair hoge prijzen 
achter haar items staan; ik heb nergens op 
geboden, vond het te gek. Hildebrandt had 
eveneens veel interessante zaken; op 12 
items bood ik en 1 was raak. Volgende keer 
iets hoger bieden. Via internet kun je alle info 
over bovengenoemde veilinghuizen 
opsnorren al koop ik standaard wel de 
schriftelijke catalogus van Hildebrandt. Daarin 
staat namelijk het overzicht van de 
opgebrachte prijzen van de voorgaande 
veiling. Zeer nuttige en soms verassende 
informatie.  
 
Beurzen, veilingen en evenementen. 
 
Ik heb een zwak voor beurzen waar ook een 
2e handsspullen stand staat. Er besluipt me 
steeds een onbedwingbare behoefte daar te 
zoeken naar interessante (vintage) 
hengelsportartikelen of koopjes (een gave 
Fair Play voor 15 euro of een Cardinal 33 
voor 10 euro omdat het slingerknopje los zit, 
etc.). Ik blijf het altijd spannend vinden. Je 
wordt er niet (snel) rijk van, het is ook niet 
altijd succesvol, maar het heerlijke gevoel dat 
je mogelijk iets leuks of bijzonders kunt 
vinden maakt alles goed. Veel weekenden 
worden hiermee gevuld, evenals mijn 
hobbykamer(s). 
 
Naast  de rommel- en vlooienmarkten wil ik  
met name een paar specifieke beurzen 
noemen. Om te beginnen de Open Dag van 
de Zaanse hengelsportvereniging. Zij 
verdient  een fors compliment voor  de 
voorbeeldige organisatie van deze dag.  Een 
heel informatieve opzet, breed assortiment en 
helaas weinig publiek. Ik hoop dat ze in de 
toekomst toch met deze formule doorgaan;  
in de loop der jaren vond ik bij hun 2e hands 
stand veel leuke zaken. Zaandam ligt een 
eind rijden van Zwolle maar ik ben  altijd met 
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een erg voldaan gevoel teruggereden. 
Afgelopen  keer was de buit een gigantische 
bos glashengels  uit de zwaardere categorie. 
Inclusief een stel Hardy’s, o.a. de bekende 
zzz  (zeer zware zee) -hengels die in de 
oudere Hardy catalogi bekend zijn geworden 
door Leslie Moncrieff ( die grote man met het 
witte gebreide Ierse petje met pluim). 
 

 
Leslie Moncrieff ten voeten uit 
 
Alles a.f. en deels “in need of repair”. Maar 
wel zeer spannend. Ook speciale 
castinghengels zaten er tussen, voorzien van 
mooie stickers, namen van de eigenaars, etc. 
Heerlijk materiaal om rustig bij weg te 
mijmeren en te bedenken hoe je de hengel in 
een zo goed  mogelijke (originele) staat kunt  
terugbrengen 
 
De Haarlemse hengelsportvereniging had 
ook haar open dag gehouden, inclusief een 
2e hands beurs. Omdat ik dacht de weg beter 
te weten dan mijn TomTom  (dom, dom) was 
ik pas een uur na opening ter plekke. Nog 3 
haakjes en een gebroken dobbertje waren er 
overgebleven (zwaar afgeprijsd, dat wel). 
Maar ik kreeg gratis koffie, dat (s)maakte veel 
goed. Ik hoorde dat er een levendige handel 
was geweest, met interessante spullen. Dus 
goede kans dat ze dit volgend jaar weer 
organiseren, ik weet nu waar ik moet zijn… 
Tip: zorg dat je op tijd bent, de mooiste 
spullen zijn het eerst weg. 
 

Huy (weer tegelijk met de open dag van de 
Deltavissers). Ik denk dat het ongeveer voor 
de 13 of 14e  keer was dat we de beurs in 
Huy bezochten. Het is een echte  traditie 
geworden de eerste zaterdag in februari  door 
te brengen in Huy (Wanze) om er spullen te 
verkopen (doet mijn vrouw) en aan te kopen 
(doe ik). Het assortiment is hier vaak 
interessant. Ik loop al een poosje mee, maar 
toch zag ik op een tafel  zeker 10 molens 
liggen die ik nog nooit eerder had gezien (ze 
staan wel in Ben Wright). Dat is me –buiten 
Eindhoven- niet  vaak overkomen. Daarnaast 
vielen er ook diverse “koopjes” te halen. 
Kortom : een mooie beurs, (“j’étais très 
heureux”).  
 
De jaarlijkse open dag van de SNB in Huizen 
heb ik moeten overslaan. Spit was de pijnlijke 
oorzaak. 
 

 
Een molen vol gaten (Zwitsers?) met een 
halve beugel,deels aluminium, deels 
brons ? Waarschijnlijk werk van dezelfde 
knutselaar als boven beschreven 
apparaat. Hoewel het “knullig “oogt, zitten 
hier vele liefdevolle knutseluren in. De 
molen heeft enkele vistechnische 
onvolkomenheden maar het slingerknopje 
ligt zeldzaam lekker in de hand. 
 
Koninginnedag (in Utrecht en Amsterdam). 
Helaas geen  vermeldenswaardige hengel-
sportvondsten. Wel een opblaasbare kano 
(voor de kleinkinderen). Mijn zwager kocht 
een strijkmachine (niet duur, wel zwaar), 
maar het thuisfront zat hier niet echt op te 
wachten. De stofzuiger met een typisch F-16 
geluid van de vorige Koninginnedag was –
emotioneel- nog niet verwerkt. Maar gezellig 
was het wel. 
 
Ardingly en Newark (een paar van de 
grotere “fairs”in England). Zo’n 2 maal per 
jaar ga ik met een Belgische reisorganisatie 
in  de Heidebloem (zo heet de bus) naar een 
grote Engelse vlooienmarkt. Wel een 
vermoeiende tocht maar meestal leuk. Je 
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kunt er bvb Phill Waller of Roger Stills tegen 
komen. Of een grote zak vol houten reels 
voor de prijs van een zak openhaard houtjes. 
Om op te knappen. Of een ongebruikte  
Hardy Smuggler De Luxe Spinning Rod , 7 
delig, 5/8 oz. 8.3” lang. Schitterende 
Burgundy uitvoering. Pure nostalgie. 
 
Empel. Klein maar fijn. Inderdaad niet de 
grootste beurs maar zeker een van de 
leukste en gezelligste die ik ken. Ook deze 
keer  interessante waar; niet in de laatste 
plaats omdat er achter in de zaal iemand 
stond met verzamelde werken waar ie van af 
wilde. Het was een kwaliteitsverzameling en 
de prijzen waren zeer schappelijk. Ik heb er 
heel leuke dingen gekocht, ook weer een 
paar zelf gemodificeerde (of geheel  
huisgemaakte) molens en reels. Waarmee 
Iwan zeker blij is te maken. Ik had de indruk 
dat iedereen het prima naar z’n zin had. Dus: 
Empel houden we er in. 
 

 
Een onverwoestbaar “Malloch type”- 
opwindapparaat, met versnelling en de 
mogelijkheid te werpen door de spoel een 
kwart slag te draaien. Een opwindend 
stukje huisvlijt, technisch heel knap 
uitgevoerd, waarschijnlijk van een 
bestaand model afgekeken. 
 
Eindhoven. Er gaat niets boven Eindhoven 
(of het moet dit jaar Vught zijn). Voor 
verzamelaars is dit het eenzame West-
Europese hoogtepunt. Voor het eerst heb ik 
hier dit maal meer spullen verkocht dan 
aangeschaft. Vraag niet hoe het kan… Een 
leuke verassing vond ik deze keer de stand 
van de nazaten van Hengelsport Arnhem. Ik 
kwam daar in de jaren 70 regelmatig (ik 
woonde in de buurt) en allerlei zaken van 
toen zag ik hier terug. Nu voor aantrekkelijke 

prijzen. Op een van mijn aankopen hoop ik 
nog eens in dit blad terug te komen. Het is 
een zeer bijzondere hengel waarvan de 
werking mij nog niet duidelijk is. Ik heb vaker 
lovend geschreven over Eindhoven. M.i. blijft 
dit het Mekka voor hengelsport verzamelaars. 
 
Hastière “Bourse de la Pêche” 
 
Dit plaatsje ligt aan de Maas, tussen Dinant 
en Givet  (een paar kilometer van de Franse 
grens verwijderd). We komen er graag, de 
omgeving is prachtig, het eten lekker en de 
taal onnavolgbaar (voor mij tenminste). In 
een kleine gemeenschapsruimte worden een 
stuk of 10 standhouders toegelaten (de 
overige ruimte is “restauratie”). De overige 
kraamhouders staan buiten, wel overdekt 
maar vol in de frisse wind. In de loop van de 
ochtend wordt de temperatuur dragelijker en 
als het niet regent is het prima uit te houden. 
 
Vanaf 07.00 uur is het voor de standhouders 
geopend, 2 uur later mogen gewone 
stervelingen naar binnen. Na betaling van 1 
euro. Dus al vroeg, terwijl de nevel langzaam 
van de Maas op trekt, staan we onze spullen 
uit te pakken. Soms word je daarbij 
(ongevraagd) geholpen door grijpgrage lieden 
die op zoek zijn naar het ultieme koopje dat 
uiteraard helemaal onder in de koffer wordt 
verwacht. Hoe zeg  je netjes -maar met 
overtuiging-,  in het Frans:  “kunt u nog 2 
minuutjes wachten”? Meestal heb ik mijn 
waren al geprijsd, maar het zou een keer de 
moeite waard zijn de gretige graaier die net 
de molen van zijn dromen heeft gevonden, te 
vragen: Wilt u die molen graag hebben? En 
dan bij “Ja graag” een buitensporig hoge prijs 
te noemen. Maar de klant is koning en als je 
niet aardig bent kom je nooit los. En deze 
actiepatronen horen een beetje bij het 
handelen. Ik betrap me er op dat ik ook heel 
graag zo vroeg mogelijk bij andere 
kraamhouders de spullen wel uit de dozen en 
tassen wil kijken. Dus we passen ons aan en 
meestal gaat het best goed en hebben de 
hele vroege vogels het vaak snel gezien. Ze 
zoeken vaak iets speciaals. 
 
In Hastière is altijd wel iets leuks te vinden, 
veel splitcane, franse molens, bijzondere 
vistuigen (de natuurlijke omstandigheden met 
de daaraan gekoppelde vistechnieken laten 
zich gelden). Relatief veel vliegvismateriaal, 
gericht op de kleine stroompjes, 
karpermateriaal gebaseerd op de visserij in 
grote meren. Waardoor je hier zeemolens 
kunt vinden die nog nooit zout hebben 
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geproefd. En zoek je agaat oogjes voor een 
vintage hengel of heel oud kunstaas? Ga hier 
maar eens kijken. Zeker 2 standhouders 
waren niet van plan na afloop van de beurs 
spullen mee terug te nemen. Dat ging dus 
voor een schertsbedrag naar liefhebbers (al 
moet worden gezegd dat het beste er wel 
tussen uit was). 
 
Ik vond er, zeer tot mijn genoegen, bij een 
VHV-lid, in de doos diversen een plastic 
buitenmodel molen. De vormgeving doet op 
bepaalde onderdelen sterk denken aan het 
naamloze plastic model waar ik eerder over 
schreef. ROC T2000 staat er op enkele 
stickertjes. Volgens de aanwezige 
deskundigen was deze molen van Zwitserse  
makelij. De aanwezige tekst in het molenhuis  
gaf echter aan dat het geboorteland France 
was. Via internet ben ik wat meer aan de 
weet gekomen, het is een regulier 
fabrieksmatig  product. Gebruiksaanwijzingen 
en verdere technische gegevens zijn echter 
nog niet gevonden. Ga ik nog achteraan (als 
het regent of ik me verveel). Ik hou u 
daarover op de hoogte. Al met al heb ik nog 
niet de link naar het naamloze model 
gevonden, maar denk wel te weten in welke 
richting ik moet zoeken.  
 
Een collega kraamgenoot liet me trots een 
look-a-like Mitchell 300 model zien van het 
merk Olympic. Dat brengt me op een 
gebeurtenis in Huy waar ik een paar leuke 
Shakespeare Sigma 35 molentjes zag liggen. 
Strak in de lak, de moeite waard. Totdat een 
nadere beschouwing leerde dat het hier ging 
om Russische (of Poolse) molentjes. Perfect 
gekopieerd. Is er trouwens iemand die look-a 
-like molens verzamelt? Verder vond ik 
enkele Mitchells met groene knopjes; 
sommige mensen zijn hier dol op. In Hastière 
liggen (lees: lagen) ze.  
 
Ik heb helaas weer meer gekocht dan 
verkocht, ondanks dappere plannen om te 
gaan “schonen”, vandaar het woordje helaas. 
Maar het was de moeite waard, het is 
weliswaar een eindje rijden (dankzij het 
onvolprezen en onnavolgbare Belgische 
wegbewijzeringsysteem *!#>>?/ .. nee, Harry 
dit komt niet door de censuur) maar je bent 
een weekend in een heel andere wereld. Aan 
te bevelen dus die Belgische beurzen. 
 
Marktplaats 
 
En dan Marktplaats. Over eBay zul je me 
(nog) niet horen. Elke dag worden er 

honderden hengelsport artikelen op 
Marktplaats aangeboden. Regelmatig bied ik 
op zaken; soms is het “raak”. Dat levert dan 
meestal een molentje of een ander artikel op, 
doorgaans conform de verwachtingen.  Een 
enkele keer is het artikel in betere conditie 
dan de foto doet vermoeden; soms wordt je- 
al dan niet opzettelijk- genept.  
 
Dan wordt een molen als nieuw aangeprezen 
terwijl er serieuze slijtage sporen zijn. Of dat 
er van molenmishandeling moet worden 
gesproken. Als gevolg van niet afspoelen na 
gebruik aan zee (roest, corrosie) of tandjes 
die van de radertjes zijn gebroken door 
(zinloos) geweld. Een keer was oplichting aan 
de orde: na overmaking van geld werd taal 
noch teken meer vernomen. Aangifte gedaan: 
dito resultaat.  
 
Er zijn  dus professionele oplichters actief op 
Marktplaats, gelukkig wordt er wel op gelet. 
Maar het liefste ben ik in de gelegenheid een 
aanstaande aankoop in de handen te nemen 
en te draaien, kijken, luisteren... vul maar in. 
Het is vaak ook een gevoelskwestie. Een 
oude vliegenreel met slijtagesporen rond het 
hendeltje of gleuven in de lijngeleider heeft 
voor mij zelfs een gevoelsmatige 
meerwaarde. Terwijl ik dat bij een  recente 
reel niet op prijs stel.  
 
Ook kun je  “life” veel  beter met de verkoper 
onderhandelen. Bij Marktplaats gaat dat 
omslachtiger. Neemt niet weg dat ik het 
fenomeen op zich een verrijking vind. En ik 
geniet van de teksten als daar amusante 
fouten in staan. Zoals een veerboot in plaats 
van voerboot, de bekende zware ABU rails, 
de splitcane hengel met pensluiting etc. 
 
Diversen. 
 
Als iemand nog porseleinen ogen zoekt, of 
lijnrolletjes, of oude Crystalis Junior molens, 
of koperen bussen voor bamboehengels , 
of... ik kijk met plezier of ik u kan helpen. 
 
De komende tijd staan de SNB-dag in Huizen 
(25-09) en Vught (29-10) nog op het 
programma. Daarover hoort u later meer. 
 
Veel vreugdevolle verzamelmomenten 
toegewenst. 
 

Harry Kelly 
h.n.kelly@hetnet.nl 
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Collecting fishing tackle catalogues 
 
Everybody likes collecting something as a 
child. This behaviour last for only some 
months in some cases but there are some 
fanatics who collect something for a lifetime. I 
am said to be lucky to collect fishing related 
items, more specifically fishing tackle 
catalogues. This would be the topic of my 
recent article. 
 
The first period of collecting catalogues is 
when one starts collecting anything within 
easy reach, nothing matters if the catalogue 
is torn, watermarked, stained on incomplete. 
The aim is this time to get as many ones as 
the collector can with the smallest sum of 
money spent. 
This initial period is followed by the second, 
more “choosy stage”. This time the collector 
considers that he cannot cope with collecting 
all the copies ever issued in the whole wide 
world. So it is time to narrow his collecting 
field. He has to spot some special fields of 
interest.  
 
What to collect? 
Of course anything you are interested in. But 
here are some guidelines for the newcomer: 

• Catalogues by a certain company 
• By topics such as fly fishing, fishing 

hook catalogues, lure catalogues etc. 
• Auction catalogues and price lists 
• One catalogue from each 

manufacturers 
• Issues from a certain period of time, 

eg. pre-war issues, the modern high-
tech era 

 
The most wanted ones 
The most important companies whose 
catalogues are the most sought-afters are 
ABU, Shimano, Daiwa, Hardy, Heddon, and a 
little bit of surprising but we have to mention 
here the German factory, DAM.  
Every geographical territory has its favourites. 
Collectors are willing to pay unreasonably 
high prices for a specific catalogue. It is true 
here, too, you have to be in the right place in 
right time. It means that few Americans or 
British collect DAM catalogues but German 
collectors do. So you cannot expect very high 
price for a DAM in the USA even if it is issued 
in the pre-war era. But the opposite is also 
true in Europe, we do not want to pay as 
much as an American does for a Heddon 
copy if you are not a very serious collector. 
Almost everybody can agree that there are 

some manufacturers whose catalogues and 
tackle are beloved all over the world, not 
depending on where the collector lives.  
One of these world famous companies is 
ABU from Sweden. ABU fans can be found 
anywhere in the world. They can collect a 
wide range of catalogues in numerous 
languages. Just a very few of them: Napp och 
Nytt (Swedish), Tight Lines (English), Petri 
Heil (German) are the most well-known and 
sought after ones. There are some 
catalogues in Hungarian (Jó Fogást), in 
Polish, Italian or even Russian. 
The other favourite is also a big gun, it is the 
tackle giant from Japan, SHIMANO. Its tackle 
is well-known and loved all over the world not 
depending on the method you use, a special 
tackle item can be found from their 
catalogues. Most of the countries outside the 
motherland, Japan, just have one catalogue 
for a given year. It is not the case in Japan. 
Some 15 to 30 catalogues are issued year by 
year. The annual catalogue is called Shimano 
Fishing Tackle Catalogue which comprises all 
tackle items for the Japanese and Asian 
market. The other smaller catalogues are 
between 6 to 20 pages dealing with tackle of 
a special field such as clothing, saltwater 
lures or a reel model. The main problem for 
us, collectors, that the company does not 
post catalogues overseas that is why having 
one of these Japanese editions is a treasure. 
You have to pay high price for them if you are 
lucky to be offered one or two a year. 
Hearing the name HARDY, everybody thinks 
of the highest quality and craftsmanship. And 
that is right. Each of their tackle pieces are an 
artwork itself. Their catalogues the Hardy’s 
Anglers Guides, especially the issues from 
the first half of the last century are very 
expensive. Englishmen collect these 
catalogues mainly. 
The last but not least, HEDDON is the dream 
for an American fisherman and classic lure 
collectors all over the world. Heddon inspired 
lots of other companies and craftsmen to 
carve their lures and names in the annuals of 
fishing history. If one is a serious lure fan, he 
could have heard the name of the late Clyde 
A. Harbin (The Bassman) whose Heddon 
collection has been the most complete in the 
world. Their catalogues from the early years 
worth thousands (!!!) of dollars.  
 
How much a catalogue costs 
A vast majority of the commonest catalogues 
cost a dollar and not more. The most famous 
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manufacturers’ copies are sold sometimes 
four-figure prices in US dollars and 
sometimes the first digit is not one but a 
higher number. These cases are the two 
opposite banks. 
Between these two before mentioned cases 
there are the so called general catalogues 
which can be purchased and sought easily. 
They are sold for 5-10 dollars each. These 
prices can be considered to be reasonable. 
 

 
 
What the prices influence 
There are many single factors and sometimes 
more factors together sometimes in a positive 
but in some cases in a negative way. What I 
mean positive or negative, of course, it 
depends on selling or buying the copies. The 
most significant price determiners are the 
following: 

• date of the issue 

• well- or lesser-known manufacturer’s 
catalogues (how many serious 
collectors are interested in that item) 

• number of copies (in case of vintage 
catalogues the remained ones) 

• condition (price reducing factors: 
creases, cuts, torn, missing pages, 
taped, water or coffee stains, written 
remarks, doodles, ink splash, worn 
spine; price increasers: stamp of a 
tackle shop, original mailer, signature 
of a famous fisherman who used that 
make of tackle 

• how many collectors are interested in 
that certain catalogue 

• postage costs (sometimes the 
postage is even higher than one or 
two common catalogues’ price) 

 
Instead of epilogue 
What or how to collect? The answer is simple 
at first sight. Anything what can be reached 
and worth. Start with the most simple items 
and after that move to more specified topics. 
There is no point in collecting Hardy reels 
with limited budget because the collection will 
not build as quickly as the collector wants. 
So, all in all, be careful with your choice of 
topic and go on! 
 

Balogh Róbert 
Hajdúnánás, Hungary 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

 
Nagekomen berichten 

 
Hugo Martel meldt ons dat het Duitse blad 'Fisch & Fang" een Sonderheft (n° 27) heeft uitgegeven 
(met DVD !) onder de titel 'Geschichte des Angelns'. 
 
Dit 100 blz tellend tijdschrift bevat zeer veel nuttige info voor verzamelaars. Over auteurs, materiaal, 
boeken enz. 
 
M.i. zou elke verzamelaar, zeker onze Oosterburen, dit moeten bezitten. 
 
Bij de 25 tips die ze verzamelaars geven, staat te lezen : 
"Unbedingt besuchen sollte jeder Sammler Europas größten Angelgeräte-Flohmarkt, der jährlich 
Ende Oktober in Eindhoven in den Niederlanden stattfindet. Info: vhv-daca.org." 
 
In Duitsland betaalde ik voor het blad 9,90 euro. 
http://www.fischundfang.de 
 
Nvdr: zo leest u ook eens hoe men in Duitsland onze Eurobeurs de hemel in prijst ! 
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Zonder geluk verzamelt niemand wel. 
 
Een ietwat vreemde titel maar na het lezen 
van deze bijdrage aan ons clubblad zullen de 
meeste lezers het wel met me eens zijn dat ik 
toch wel de nodige portie geluk gehad heb bij 
het bijeen brengen van mijn verzameling 
hengelsportspullen. Natuurlijk, je moet zelf 
ook zo nu en dan wat initiatieven ontplooien 
want van niets komt meestal niets.  
 
Bij “Abu Ceessie” is het begonnen. 
 
Laat ik bij het begin van mijn 
“verzamelloopbaan” beginnen en dan hebben 
we het over de periode rond 1956. Ik zat toen 
in Alkmaar op school en fietste 6 dagen in de 
week door de binnenstad van deze kaasstad 
en dus ook langs de Dijk 5 waar Cees Bijvoet 
zijn hengelsportzaak had. En nog wel een 
echte speciaalzaak met als topmerk het 
Zweedse Abu. Hoewel bepaalde zaken uit de 
Abu collectie, ik denk dan aan de spin cast 
molens, de korte baitcasters en de voor de 
rivieren geschikte zware lepels en spinners, 
niet geschikt waren voor de Noord-Hollandse 
polders, waren er ook prima spullen zoals de 
Abu Hi-Lo pluggen met verstelbare schoep, 
de Ambassadeur reels en last but not least 
de Abu 505 en later 506 molens. 
 

 
Ik kan voorlopig nog vooruit met mijn 
voorraad Abu molens met gesloten kap en 
dit zijn de exemplaren waar ik momenteel 
mee vis en ik heb er ook nog enkele die ik 
wel wil verkopen. 
 
Alle nieuwe informatie vond je ieder jaar 
opnieuw in de schitterende catalogus met de 
originele Zweedse naam Napp och Nytt en er 
waren ook Engelstalige en Duitse versies met 
namen als Tight Lines en Petri-Heil. Ik kreeg 
van Cees Bijvoet ieder jaar opnieuw deze 
catalogi in verschillende talen en hij vroeg 
mijn mening over nieuwe zaken die hij dan 
bestelde en die ik in de polders uitprobeerde. 
Ik geloof dat een kennis of familielid in 

Hamburg iets met de Abu vertegen-
woordiging in Duitsland te doen had en 
zodoende kon “Abu Ceessie” gemakkelijker 
aan noviteiten en nieuwe catalogi komen. 
Vooral de introductie van de Abu 505 molen 
en de onverzwaarde Abu Reflex spinners 
hebben me heel veel roofvissport gegeven en 
50 jaar later vis ik er nog steeds vaak mee. 
 

 
Vooral dank zij hengelsportwinkelier Cees 
Bijvoet ben ik ongemerkt begonnen te 
verzamelen en ik heb nu ca. 250 
verschillende Abu catalogi waaronder ook 
dubbele. 
 
Dat ik een fan ben van die molens met half 
gesloten kap, heb ik in vele artikelen, vooral 
in Voor en Door DE VISSER, wereldkundig 
gemaakt. Tot mijn grote verbazing en 
vreugde, kreeg ik regelmatig brieven en op 
het laatst e-mails van lezers die me hun oude 
en gebruikte Abu molens uit de 500 serie 
aanboden met als gevolg dat ik nu een zeer 
grote collectie heb. Vraag me niet hoeveel, 
maar als ik naar de gemiddelde levensduur 
kijk van deze Made in Sweden molens, moet 
ik minimaal een paar honderd jaar oud 
worden om ze vissend te verslijten. Maar 
omdat dit een schone droom is, zal er in de 
komende jaren wel een moment komen dat ik 
besluit om een aantal Abu molens en ook 
oude Ambassadeur reels in de verkoop te 
doen.  
 
Het is trouwens niet alleen aan Cees Bijvoet 
te danken dat ik een vrij grote verzameling 
Abu spullen bezit. Toen ik in 1983 een 
oproep deed in diverse hengelsportbladen 
om een Snoekstudiegroep te beginnen, kreeg 
ik een leuke reactie van Cor van Beurden. 
Cor was vanuit Den Haag naar 
Wieringerwerf, 30 km bij me vandaan, 
verhuisd en was geïnteresseerd in goede 
polderstekken voor roofvis en aal.  
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Cor was vroeger bij de activiteiten van de 
firma Sciarone in Den Haag betrokken en 
deze firma was destijds importeur van Abu 
spullen. We hebben al vissend, vooral als we 
naast elkaar op paling visten, struinend 
vissen werd vanwege zijn longemfyseem al 
moeilijker, heel wat gesprekken gevoerd over 
Abu, het verzamelen van hengelsportboeken 
en zelfbouw. Cor van Beurden had 2 
rechterhanden en die konden maken wat zijn 
ogen zagen. Hij heeft toen diverse splitcane, 
hickory en greenheart hengels voor me 
gerestaureerd, in ruil voor nieuwe dingen die 
ik van Amerikaanse firma’s mocht testen en 
dat deden we al vissend samen. 
 
Voor mij was Cor van Beurden een van de 
eerste verzamelaars die een lijst van 
Nederlandstalige hengelsportboeken 
publiceerde en dan doelbewust bepaalde 
zeldzame boeken niet noemde. Daarop kreeg 
hij dan reacties in de trant van: “ik heb nog 
een boek gevonden dat niet in de lijst staat. Is 
het interessant en zou u het willen hebben?” 
Op deze manier heeft Cor nog heel wat 
missende boeken gevonden. 
 
Hij werd ook bestuurslid van de 
Snoekstudiegroep en heeft in die functie het 
befaamde SNB drieluik met daarop heel veel 
kunstaas met indicatie hoe diep deze 
snoekverleiders zwemmen gemaakt. We 
hebben veel boeken met elkaar geruild en 
dan vooral nieuwe Engelse boeken van mij 
voor oude van hem.  
 
Omdat mijn goede vriend Fred Buller een 
groothandel had in vis- en jachtboeken kon ik 
die voor een interessante prijs kopen. Ik 
betreur het nog steeds dat ik destijds niet wat 
meer boeken van Fred Buller zelf gekocht 
heb, er worden nu extreem hoge prijzen voor 
betaald. 
 
“Neem die oude troep a.u.b. mee.” 
 
Bovenstaande opmerking, maar dan wel in 
het Duits, zal ik mijn leven lang niet meer 
vergeten en hij kwam uit de mond van de 
vroegere hoofdredacteur van het bekende 
Duitse hengelsportblad Fisch und Fang. Ik 
had midden 80er jaren van de vorige eeuw 
een afspraak met Herrn Georg Peinemann op 
het hoofdkantoor van uitgeverij Paul Parey in 
de Spitalerstrasse 12 in Hamburg. 
 
We zouden het vooral over grote Duitse 
snoeken boven 36 pond hebben en hoe daar 
meer informatie over te verkrijgen. Dat moest 

dan o.a. gebeuren via enkele interessante 
artikelen over kanjersnoeken die ik voor Fisch 
und Fang zou schrijven en ook kwam de 
vraag aan de orde of ik interesse had om op 
regelmatige basis Hollandse nieuwtjes op 
hengelsportgebied aan F & F te leveren. 
Natuurlijk had ik daar interesse in want in die 
periode was ik net free lance hengelsport-
journalist geworden. 
 

 
Bij de "opruimingsspullen" van Fisch und 
Fang zaten ook oude catalogi en 
visbladen uit de oorlog. 
 
Het was een zeer gemoedelijke en positieve 
bijeenkomst en omdat Herr Peinemann na de 
lunch nog een korte redactievergadering 
moest meemaken, kreeg ik het verzoek om 
me een drie kwartier alleen te vermaken in de 
bibliotheek. Misschien zaten er nog wel 
boeken tussen met informatie over 
kanjersnoeken en ik mocht er zondermeer in 
snuffelen. Mijn interesse werd vooral gewekt 
door een hoekje met Engelstalige boeken van 
o.a. Richard Walker, Fred Taylor en Jim 
Gibbinson en niet te vergeten een stuk of 20 
oude Hardy catalogi. 
 
Ik zag dat de Hardy catalogus uit 1937, de 
z.g. Coronation Edition dubbel aanwezig was 
en misschien kon ik die voor een zacht prijsje 
overnemen. Toen de redactievergadering ten 
einde was en Peinemann me kwam halen, 
trok ik de stoute schoenen aan en vroeg of ik 
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die Hardy catalogus die dubbel was, kon 
kopen. Ik zie en hoor nog hoe Georg 
Peinemann tegen redacteur Ralf Hennig zei: 
“Eindelijk iemand die in die oude troep 
geïnteresseerd is.” 
 

 
Dit boek van Richard Walker, met een 
zeldzame zachte kaft, uit 1958 zit vol 
aantekeningen van de F & F redactie in 
geval van een Duitse vertaling. Er zaten 
ook veel oude Duitse boeken bij van voor 
de IIe Wereldoorlog. 
 
Ze pakten een paar lege dozen en begonnen 
die niet alleen te vullen met genoemde oude 
Hardy catalogi maar ook met vele 
ingebonden jaargangen van Deutscher 
Angelsport uit de 20er en 30er jaren. Oude 
jaargangen van de Allgemeine Fischerei-
Zeitung uit de oorlogsjaren, vooroorlogse 
catalogi van firma’s zoals Stork, Müller & 
Fliege, Angelgeräte G.m.b.H en nog meer. 
 
Naast de Hardy catalogi waren er ook nog de 
aanvullende Supplementen van de jaren 
waarin de grote catalogus niet werd 
uitgegeven en ook specials zoals Hardy’s 
Super Bottom Fishing Tackle, Your Rods in 
the Making, The Book of the Altex,stationary 
drum reel en nog meer brochures van Hardy. 
Allemaal zaken in uitstekende conditie, nooit 
gebruikt want de bestellijsten en van een 
Engelse postzegel voorziene antwoord-
kaarten zaten nog in de catalogi. Heel wat 
dozen werden er volgepropt en ik heb wel 10 
keer gevraagd of ze wel wisten wat ze 
allemaal weggaven. Ja, dat wisten ze en ze 
waren gelukkiger met de vrijgekomen plekken 
op de boekenplanken dan met die oude 
spullen waar toch nooit iemand naar omkeek. 
 
De zware dozen werden op twee 
steekkarretjes geladen, met de lift naar 
beneden en over de drukke winkelstraat naar 
de parkeergarage bij Kaufhaus Horten. Mijn 
Citroen kreunde onder het gewicht van de 

vele kilo’s boeken en even later reed ik met 
een voldaan gevoel naar Nederland. Dit was 
echt een verzamelaardroom en als ik nu dit 
materiaal weer tevoorschijn haal om op de 
foto te zetten, weet ik dat dromen waar 
kunnen worden. Het einde van de reis was 
ook heel bijzonder want toen ik in storm en 
regen over de dijk van Lelystad naar 
Enkhuizen reed, kreeg ik van de enige auto 
die ik laat die avond tegen kwam een steentje 
tegen mijn voorruit dat meteen in duizenden 
stukjes brak en ik zat midden tussen de 
glasscherven. Toch maar meteen 
doorgereden en bij mijn oude baas Draka-
Polva gestopt om te vragen of mijn auto die 
nacht in een van de hallen mocht staan en 
dat was goed. 
 

 
Een deel van de Hardy catalogi en 
brochures die ik zo maar mocht 
meenemen, echt een verzamelaardroom. 
 
En weet u wat het leukste is? Een aantal van 
die oude Duitse catalogi is weer teruggegaan 
naar Duitsland. En wel naar een van de 
huidige redacteuren, Thomas Kalweit, die 
zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van 
de sportvisserij in Duitsland en er regelmatig 
over publiceert. Ik durf te beweren dat ik nooit 
zo gemakkelijk aan zeer interessante oude 
hengelsportspullen gekomen ben. 
 
Via een 40 ponds snoek naar een hele 
verzameling 
 
Ik zie dat ik al weer aan mijn 4e pagina 
begonnen ben en nu een keuze moet maken 
uit verschillende gelukkige momenten 
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waardoor mijn verzameling oude visboeken 
en/of hengelsportmateriaal werd uitgebreid. Ik 
weet nog hoe ik in een klein zaakje op het 
Engelse platteland voor een luttel bedrag een 
oude Illingworth No. 3 reel in originele 
verpakking kocht. Van Mepps eigenaar Mike 
Sheldon kreeg ik niet alleen oude en speciale 
Mepps spinners maar ook een Mepps molen 
in nieuwe doos. 

Al heel kort daarna kreeg ik een gezellige 
brief van de Hr. D.H. van Bommel uit 
Amsterdam-Zuid. Hij schreef me dat een foto 
en meer informatie over deze kanjersnoek te 
zien was op bladzijde 114 van de maart 
1951-uitgave van het blad “De 
Hengelsportwereld.” Als ik meer informatie 
wenste, moest ik hem maar eens bellen. Laat 
ik het eerlijk zeggen, van genoemd blad had 
ik nog nooit gehoord en ik zou die foto toch 
wel graag willen zien. De Hr. van Bommel 
gebeld en dat werd een lang gesprek over 
het vissen in de veenpolders zoals het 
Ilperveld en ook de Eilandspolder waar ik in 
mijn jeugd viste. Hij was nieuwsgierig naar de 
grotere vissen, vooral de snoeken, die ik rond 
Bovenkarspel in de kleipolders ving en ik 
nodige hem uit voor een dag hier in mijn 
polders te vissen. Dan zou hij ook de 
ingebonden jaargang van “De 
Hengelsportwereld” meebrengen zodat ik met 
eigen ogen de foto en de informatie over 
deze min of meer Nederlandse recordsnoek 
kon zien. 

 
De oude Rapala pluggen, speciale prototypes 
van Rapala pluggen die nooit op de markt 
kwamen en de monstertas van een Finse 
Rapala buitendienstmedewerker die ik van 
Jarmo Rapala kreeg, koester ik. En dat geldt 
ook voor de speciale hengels die ik van 
Berkley baas Tom Bedell als waardering 
kreeg. Bovenstaande zaken vallen niet 
zozeer onder de factor geluk vind ik, het was 
een bijverschijnsel van mijn werk. 
 
Nee, dan vind ik de manier waarop ik een 
groot aantal zeldzame Nederlandstalige 
boeken en ingebonden jaargangen op de kop 
kon tikken wel met geluk, noem het van mijn 
part mazzel, te maken hebben. 

 
Het werd een zeer gezellige visdag en we 
kwamen verder tot de ontdekking dat we 
beiden hengelsportboeken verzamelden. Ik 
mocht de ingebonden 8 jaargangen van “De 
Hengelsportwereld” wel op mijn gemak lezen. 
En omdat er vooral in de eerste jaren heel 
veel artikelen van Jan Schreiner in stonden, 
heb ik deze jaargangen later gekocht. We 
werden goede kennissen die vaker samen 
visten en liet hem ook nieuw materiaal testen. 

 
Het begon allemaal met het gerucht dat een 
beroepsvisser uit de buurt van Alkmaar met 
een net een snoek van 20 kilo in de ringvaart 
van de Beemster of Schermer gevangen had 
en ooit in een hengelsportblad een foto van 
deze kanjer gestaan had. Nu kom ik 
oorspronkelijk zelf uit het dorp Graft-De Rijp 
en dat is dan maar een paar km van de plek 
waar die snoek gevangen zou zijn.  
 Ik schrok wel toen ik vrij onverwacht een 

bericht kreeg dat de Hr. van Bommel was 
overleden en op het moment dat ik het 
hoorde al was begraven. Heel kort daarna 
kreeg ik zijn vrouw aan de telefoon en ze 
vertelde me dat ze een briefje van haar man 
had gevonden waarop stond dat ze mij moest 
bellen over de boeken als hem iets zou 
overkomen. Welnu, dat deed ze en het was 
ook min of meer uit nood. Haar man had 
tijdens zijn leven altijd tamelijk veel geld aan 
zijn hobby, vissen en hengelsportboeken, 
besteed en daar was ze niet echt gelukkig 
mee geweest. Maar nu hij overleden was en 
de begrafeniskosten hoger waren dan dat de 
verzekering uitkeerde, moesten die boeken 
meteen maar verkocht worden. 

 
De ingebonden jaargangen van De 
Hengelsportwereld met de foto van de 20 
kg snoek waardoor het contact met D.H. 
van Bommel ontstond. 
  
Lokale navraag leverde weinig op en dus 
vroeg ik in 1987 of 1988 in een verhaal over 
kanjersnoek in Voor en Door DE VISSER of 
er misschien lezers waren die deze foto 
gezien hadden in een visblad en mij die 
informatie wilde sturen. 

En de concrete vraag was of ik op korte 
termijn niet naar Amsterdam kon komen om 
hopelijk een deel van de boeken over te 
nemen. Er waren natuurlijk heel veel boeken 
en bladen die ik al bezat maar ook veel oude 
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boekjes, brochures en bijvoorbeeld alle 
ingebonden jaargangen van Voor en Door DE 
VISSER, het blad VISSEN van Hengelsport 
Vereniging Amsterdam en alle 19 jaargangen 
van De Sportvisser. 
 

 
Met stofomslag worden deze boeken een 
stuk interessanter. 
 
Interessant waren ook de stofomslagen op 
bekende boeken zoals “De Hengelsport” van 
Dresselhuys, “Handboek voor den 
Hengelaar” van Vulsma en andere vaak 
minder bekende boeken. Je kon aan alles 
zien dat deze boekenverzameling zijn lust en 
zijn leven geweest was. Alles keurig 
gerubriceerd en onderhouden, in een apart 
notitieboek met harde kaft was genoteerd 
welke boeken hij bezat en tot welke categorie 
ze behoorden. 
 
Tja, daar sta je dan bij een weduwe die graag 
letterlijk en figuurlijk de erfenis van haar man 
van de hand wil doen. Ik heb haar verteld dat 
ik niet aan “cherry picking”, zeg maar alleen 

de mooiste kersen, in dit geval boeken, wil 
plukken maar haar van zoveel mogelijk 
spullen wil verlossen. In die periode was het 
boekje met prijsindicaties van Flipse nog niet 
verschenen en het was min of meer wat een 
gek er voor geven wou. Ik weet dat ik naar 
eer en geweten alle boeken en maandbladen 
die ik wilde overnemen van een prijs heb 
voorzien. Ik kon alleen maar hopen dat Mevr. 
van Bommel er content mee was, ze zei in 
ieder geval direct “Ja” toen ik een eindbedrag 
voorstelde en toen was het nog een hele klus 
alle dozen met boeken en bladen in mijn auto 
te proppen. 
 
Ik kan wel zeggen dat de deal met deze 
boeken mijn verzameling hengelsportboeken 
op een hoger peil gebracht heeft. Vooral de 
oude jaargangen van net na de Tweede 
Wereldoorlog hebben me een goed beeld 
gegeven van de ontwikkeling van de 
sportvisserij in Nederland. En juist omdat ik 
zelf in die periode met hart en ziel begonnen 
ben te vissen, is de herkenbaarheid heel 
groot voor me. 
 
En weet u wat nog het leukste is? Zal ik 
vertellen. Ik ben natuurlijk nog op zoek 
gegaan naar die beroepsvisser, die foto van 
die grote snoek etc. Vismaat Piet van Saase 
wist die foto te traceren in café Lands 
Welvaren in Schermerhorn. Laat dat nu ook 
het café zijn waar ik in juli 1968 mijn vrouw 
voor het eerst tegenkwam. Juist ja, 2 kanjers 
uit een café !! 
 

Jan Eggers 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

PAK DIE AGENDA EN NOTEER GELIJK !!! 
 

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

 
EUROBEURS VUGHT 2011 :  zaterdag 29 oktober 

 
EMPELBEURS 2012 :  zaterdag 10 maart 

 
EUROBEURS 2012 :  zaterdag 27 oktober 
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VERZAMELEN… waarom ik het doe. 
 
Zojuist heb ik het nog eens nagekeken: in het 
najaarsnummer 2007 van ‘De Vissende 
Verzamelaar’ word ik als nieuw lid genoemd, 
met als verzamelgebied ‘materiaal uit de 
jaren vijftig, zestig en zeventig met name van 
Jan Schreiner’. Tijdens het telefoongesprek 
met Herman (Verswijveren) waarin ik mij 
meldde als lid van de VHV werd naar mijn 
‘verzamelgebied’ gevraagd en bovenstaande 
tekst schoot mij spontaan te binnen. Een vlag 
die zoals zal blijken, niet de gehele lading 
dekt. Een steeds terugkerende vraag in ons 
clubblad is de roep om kopij, ook van de 
leden zelf. Al diverse malen heb ik Babs, 
tijdens het contant betalen van de contributie 
in de Lachende Vis, beloofd op dat verzoek in 
te gaan. Maar zoals het vaker gaat: uitstellen, 
uitstellen, maar… geen afstel, anders zou U 
dit niet lezen immers! 
 

 
Een impressie van een nat karperpendagje 
in de Noordwaard (de zgn. Afgedamde 
Biesbosch), samen met een dorpsgenoot. 
Het is een ondiep en moeilijk water, maar 
we hadden er zes. De grootste was ong. 
70 cm. Geen knotsen,maar ze gaven prima 
sport op mijn eigenbouw-glashengeltje. 
 
Vanaf mijn elf, twaalf, jaar ongeveer vis ik. 
Het is ook al zó lang geleden, ik ben van ‘52, 
dat ik het niet precies meer weet. Met een 
wormpje langs de balk vissen op baars en 
stekelbaars in het Wilhelminakanaal in 
Tilburg. 
 
Tot mijn vijftiende verjaardag hield ik dat met 
mijn vriendjes vol. Voor mijn verjaardag kreeg 
ik van een attente buurvrouw de pocket 
‘Tussen ruisend riet en plompeblad’ van Jan 
Schreiner cadeau. Toen ging een geheel 
nieuwe wereld voor mij open: dat was andere 
koek dan dat wormvissen of het vissen met 
een zware voerveer op zink, dat ik oude 

mannen met knoestige bamboestokken op de 
Maas wel eens had zien doen. Ultralicht 
spinnen op snoek en baars…dat moest toch 
wel geweldig zijn. En écht voornvissen met 
Franse pennetjes en telescoop-stokjes, ja, 
dat moest het worden. En dan die schrijfstijl 
van Schreiner, geweldig toch?  ‘Het verhaal 
van de vissende bloemenkoopman’, als ik het 
lees moet ik er nog steeds mee lachen. 
Kortom, ik werd Schreiner-adept en dat ben 
ik tot op de dag van vandaag. Er zijn veel 
publicisten (geweest), geen van hen haalt het 
wat mij betreft bij hem. Later werd het 
verwerven van een echte Fair Play een doel. 
In de herfst van 1973 was het zover: bode 
Heyboer uit Purmerend bezorgde het pakket 
uit Amsterdam. Ik durfde het haast niet uit te 
pakken. Een échte FP tiengrammer met 
bronzen Crack 100, Terrible-spinners en Leo 
Besters vlokpennetjes, ik was de koning te 
rijk! 
 

 
Een mooie stek in de Brabantse 
Biesbosch... ik kom daar graag. 
 
In 1977 volgde nog een FP-plughengel. Zoals 
bij velen van ons gebeurde, er kwamen 
andere interesses en de sportvisserij werd 
naar de achtergrond gedrongen. Af en toe 
werd er natuurlijk gevist, maar het fanatieke 
was eraf. Tot de laatste eeuwwisseling, toen 
kwam de kentering. Uit de tent gelokt door 
een collega ging ik weer serieus vissen, 
eigenlijk serieuzer dan ooit tevoren. Bij 
Mijnheer Schreiner zelf kocht ik een nieuwe 
tien-grammer van grafiet met een Penn 
4300ss, helaas is het bij deze éne ontmoeting 
gebleven. Hoewel, de laatste jaren kom ik 
zeer regelmatig in Amsterdam en John is een 
uitstekende, sympathieke plaatsvervanger 
gebleken. Ook waar het de kwaliteit van de 
hengels betreft. Ik abonneerde me weer op 
‘de bladen’... en plaats dáár steeds meer 
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vraagtekens bij. Nauwelijks artikelen over de 
manieren van vissen die ik prefereer ; het 
moet vooral zwaar en veel zijn, en erg, erg 
veel reclame. Ik kocht weer een bootje en 
alles leek weer als vroeger. Léék, want de 
jaartjes gaan toch een beetje meetellen. Het 
traileren, het ankeren… ik merk dat ik geen 
vijfentwintig meer ben! Maar het blijft een 
passie, het vissen. En de zaken er omheen… 
dat ging me steeds meer interesseren.  
 
Ik bezocht eens de Eurobeurs, ik geloof dat 
het in 2004 was en dat was een openbaring! 
Geweldig, al die mooie dingen uit mijn jeugd 
waar ik toen geen geld voor (over) had, 
bleken nog te koop te zijn. De groen/beige 
Abu’s, de Hardy’s , de Bruce & Walkers, de 
Pelican en… Fair Play’s te kust en te keur: 
het leek of de tijd had stilgestaan. 
 
Ik ben geen verzamelaar pur sang, denk ik. 
Het lijkt meer op het reconstrueren van mijn 
jeugd en de periode vlak daarna. Een 
zorgeloze en gelukkige periode met -helaas- 
altijd een chronisch tekort aan geld, waardoor 
veel van die kwaliteitsspullen (bijna) 
onbereikbaar waren. Doordat ik moest sparen 
om iets goeds aan te schaffen had zo’n 
nieuwe aanwinst wel meer ‘impact’. De 
toegenomen welvaart -wat niet synoniem 
hoeft te zijn met welZIJN- heeft ervoor 
gezorgd dat we makkelijker iets moois 
kunnen kopen, maar zijn we er gelukkiger 
door geworden? 
 
Godfried Bomans schreef ooit : ‘We zijn door 
weelde arm geworden’. En hij overleed nota 
bene in 1971(!). 
Hoe dan ook…ik ben blij met de VHV, met de 
beurzen in Empel en Eindhoven en al wat 
daar uit voortkomt. 
 
Zo heb ik een gezellig bezoek gebracht aan 
Jan -the pike-ferret- Eggers en aldus mijn ooit 
weggegooide Vissportjaargangen opnieuw 
verworven. Ik ben bij good-old Iwan Garay 
geweest in Eindhoven; eindelijk heb ik 
daardoor een Pelican 50, en passant heeft hij 
ook ‘Zeehengelen’, zijn boek dat ik al 35 jaar 
bezit, gesigneerd. 
 
Ach, elk jaar is het weer een feest om in 
Eindhoven de onkreukbare Willem de Mol 
achter zijn handel te zien zitten, Harry Kelly 
en Dhr. Tièn de hand te drukken en met die 
aardige handelaar uit Londen wat woorden te 
wisselen. En ondertussen maar struinen en 
zoeken naar iets moois. Ook Empel met zijn 

Bossche bollen moeten we in ere zien te 
houden! Gezellige beurs met een leuke sfeer. 
En wat ik met de verworven schoonheden 
doe?  Soms vis ik ermee en dat geeft mijn 
hart dan een huppeltje, even ben ik dertig 
jaar jonger. De artikelen waarvan ik het 
zonde vind ze te gebruiken, koester en 
bewaar ik. Als ik zo’n molentje dan uit het -
originele- doosje haal en een draai aan de 
slinger geef, voel ik me goed. Rustig een 
beetje zwiepen met een mooie Fair Play of 
Bruce & Walker, heerlijk toch. Bijna net zo 
leuk als ‘echt’ vissen. 
 

 
Deze foto is genomen tijdens het 
Lichtervissen 5-jarigjubileum. Het 
was bere-, berekoud en de vangst was 
nihil. Ondanks de kou was het een fijn 
weekend. 
 
De Vissport -mijn lijfblad in die tijd- wordt 
weer zeer regelmatig gelezen… en zéér 
zorgvuldig weer opgeborgen! Da’s toch 
andere koek dan de ‘reclameblaadjes’ van 
tegenwoordig. En nog duurbetaald ook! 
 
Door de komst van Internet is de 
verzamelaarwereld  onmiskenbaar groter 
geworden, maar waakzaamheid is geboden. 
Het zijn niet alleen goedbedoelende 
verzamelaars die gebruik maken van 
Marktplaats en dergelijke, dat is mij wel 
gebleken. Internet heeft ook het ontstaan van 
visfora mogelijk gemaakt. Met veel genoegen 
ben ik forumlid van www.lichtervissen.nl. Een 
aanrader voor liefhebbers van glas, 
Schreiner, licht vissen op snoek en baars en 
penvissen op de karper. Neem eens een 
kijkje! 
Mijn wens dat de VHV een lang leven 
beschoren mag zijn is welgemeend. 
 
Hartelijke groet              

Ton Haans 

 24 



Over geuren en kleuren van een verzamelende 
hengelaar 

 
Soms schieten je ineens ondefinieerbare 
gedachten door het hoofd, vooral bij het 
ouder worden. Ook geuren kunnen soms 
herinneringen oproepen. Ik was altijd al een 
bezig ventje geweest die van alles wou. 
Teveel soms: voetballen, waterpolo, 
schaatsen, rolschaatsen en daarbij nog eens 
zowat alles wat met het water te maken had. 
Mijn tante Lies in Dordrecht had een 
aquarium. Ik zat er urenlang in alle rust naar 
te kijken. Diezelfde tante Lies was het die 
mijn vader de raad gaf om mij wat met duiven 
te laten doen. Ik kreeg van haar een koppel 
sierduiven cadeau. Deze vonden een 
onderdak in de bovenste verdieping van 
vaders kippenhok. Omdat duiven ander voer 
eten dan kippen, ging ik op zoek naar het 
geschikte voer in een winkeltje onder aan de 
dijk.  
In dit winkeltje verkochten ze zowat alles voor 
het buitenleven en natuurlijk ook wat 
hengelspulletjes. Bamboestokken en 
dobbertje in alle kleuren, tuigenplankjes en 
voldoende materiaal om zelf een stevige 
bamboestok om te bouwen tot snoekhengel. 
 
In een apart laatje van het bureau van mijn 
vader lag al een tijd een mooi tuigje. 
Gevlochten draadje, loodjes, een mooi 
dobbertje (rood-wit) en zelfs het hout waaruit 
het plankje was vervaardigd was echt leuk 
om te zien. Ik vond het een hebbeding, dus te 
mooi om mee te vissen en het risico te lopen 
om het te verspelen. Was dit het begin van 
het verzamelvirus? 
 

 
Uit de lade van vaders bureau 
 
Vissen deed ik onderhand met overgave, 
weliswaar met een eenvoudig tuigje en dito 
hengeltje. Met vismaat en schoenmaker 
Frans Boudewijns viste ik het hele jaar door. 
Zelfs 's winters in een bijt, zo in het dikke ijs 
gehakt, met stro in de klompen en met 
oorverwarmers op. Nu zie je gelijkaardige 
oorkleppen op de kop van de jeugd. Ze 
beweren dat er ook nog eens muziek uit die 
dingen komt. Zo merk je wanneer je oud 
wordt... In het winkeltje onderaan de dijk 
lagen ook eens wat haspeltjes, rolletjes, 

reeltjes uit koper. Deze waren bedoeld voor 
het snoekvissen met een beringde 
bamboehengel. De nodige ringetjes en 
bindgaren waren ook verkrijgbaar. Het vissen 
zelf op snoek met dergelijk zwaar spul vond 
ik maar niets. Het was gewoon buigen of 
barsten. Had je geluk dan belandde de snoek 
met een zwier op de kant. Of in het slechtste 
geval in de overhangende takken van een 
boom. Dat je met het reeltje niet echt kon 
werpen, was nog wat me het meeste 
tegenging. 
 
Vooral omdat we in die tijd met onze 
sleepboot de Maas opvoeren tot in België. Ik 
zag er hengelaars in de weer met 
werphengels en werpreeltjes. Dit leek me 
meer op wat ik echt wou. Ik het winkeltje 
onderaan de dijk kocht ik een stevige 
bamboetop van ongeveer 1,20m en lijmde er 
onderaan een dikker stuk bamboe aan dat als 
handvat zou dienen. Met sterk vliegertouw 
omwikkelde ik het handvat en de voet van het 
molentje om een betere grip te verkrijgen. Op 
raad van mijn vader werd het handvat 
afgewerkt met een mengsel van lijnolie en 
siccatief. 
 

 
Handvat van mijn prototype werphengel 
 
Wat koperen slangenoogjes en een topoogje 
uit agaat maakten het plaatje compleet. 
Spinnertjes en loodjes fabriekten we ook zelf; 
enkel het 18/00 nylon kwam van een mooi 
houten spoeltje. Zo kon ik dus op pad met 
mijn eerste prototype hengeltje dat net voor 
zijn maidentrip nog een mooi laagje lak 
kreeg. 
 
Duitsers zijn een inventief volkje. Ze konden 
terecht trots zijn op de producten van de 
Deutsche Angel Manufaktur (D.A.M.). We 
kwamen toentertijd veel in Duisburg. Daar 
stootte ik op een winkeltje dat het 
bombardement had overleefd. Ik vond er een 
werphengel van ongeveer 1,70m waarvan het 
ondereind gewoon bamboe was met een 
koperen busje; het topeind echter was van 
splitcane. Later werden deze topjes uit 
volglas: goedkoper en minder breekbaar, 
maar toch niet dezelfde uitstraling. Het 
handvat was uit mooie kurk en de reelringen 
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vroegen gewoon om een leuk werpmolentje. 
Dit werd een DAM Quick. Door een stom 
toeval belandden hengel en molen echter 
later vanaf een kademuur in de plomp. Alle 
pogingen ten spijt zag ik het nooit meer terug. 
Ik zou zo'n hengeltje met molentje dolgraag 
weer in mijn bezit krijgen. Ik ben bereid de 
prijs te betalen die het waard is. 
 
Al vissend ga je wel eens denken dat het toch 
maar een zielige bedoening is voor de vissen. 
Ze worden immers belazerd waar ze bij 
zwemmen. Er was ooit een tijd dat een visje 
vangen een noodzaak, zelfs een 
buitenkansje, was. In de plaats van spek met 
bonen kon een vers gevangen vis de dis 
opvrolijken. Een lekkere snoek, baars of 
snoekbaars ging er wel best in. In Maas, 
Merwede en Rijn zwom toen nog forel en 
zalm de rivieren op. Wat een tijden waren dit! 
 
Pas zag ik een mooie ets van Adriaen van 
Ostade uit 1630. Twee figuren op een brugje 
met hengel in de hand en optimistisch met 
een mandje klaar voor de buit. Dan vraag je 
je toch af of ze daar voor de lol stonden of uit 
bittere noodzaak. Hadden ze toen ook al een 
soort plomphaakjes waar je mee recht op en 
neer kon vissen op baars. Of waren het soms 
nepvisjes uit lood met ingebouwde haak? Wie 
wil zich daar eens in verdiepen? 
 

 
Nepvisjes 
 
Rond 1800 waren er in Dordrecht visgidsen in 
de weer die in Ablasserwaard vistochten 
organiseerden voor rijke Dordtse kooplui en 
andere geldmakers van stand. Zo zie je dat 

er zelfs toen al de behoefte bestond om voor 
het plezier te vissen. Maar ook Jan met de -
spreekwoordelijke- pet had diezelfde 
behoefte. Na een zesdaagse werkweek die 
bestond uit werkdagen van langer dan 10 uur 
in de fabriek of diep onder de grond, bleef er 
enkel de zondag om eens lekker te gaan 
vissen. Weg van moe en van de kroost en 
van andere verplichtingen. Lekker een dag 
lang mijmerend naar een dobber of naar 
enkele roodwitte drijvers staren, dat was het 
toppunt van ontspannen geluk. 
 
Zouden die moderne karpervissers in hun 
tentjes hetzelfde plezier ervaren? Nu zijn ze 
omgeven met meer luxe en elektronica dan je 
vroeger in een hele woning kon aantreffen. 
Maar de belangstelling is er, want ze hebben 
mooie hengels, dito molens en 
beetverklikkers. En blijkbaar dragen ze ook 
de nodige zorg voor al hun spullen. Deze 
sportvissers zijn de huidige jagers, 
avonturiers, veroveraars en -wie weet- 
verzamelaars in de dop. 
 
Geeft het hengelen je te veel schuldgevoel 
tegenover de weerloze vissen, dan doen je 
toch gewoon geen aas aan de haak! Dit 
maakt het vissen een stuk rustiger. Of ga 
voor de lol vliegen binden. Ga er zeker niet 
mee vissen, want daar worden ze vies van. 
Maar bewonder deze zelfgemaakte 
kunstwerkjes zo nu en dan en droom van de 
vissen die je er mee vangen kon. 
 
Wat de volgende beurs betreft stel ik voor dat 
we allen lief zijn voor elkaar. Geen gekke 
prijzen vragen omdat de koper interesse 
toont. Niet afdingen omdat "het zo hoort". 
Maar echt genieten van het gevondene, hoe 
klein het ook moge zijn... 
 

 
Een hele verzameling voor amper 100 euro 
 

Adrie Mouthaan 
Afbeeldingen: auteur 
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Sportvissen op zalm in Nederland 
 
De zalm was ruim een eeuw geleden in 
Nederland nog een algemeen voorkomende 
vis. De commerciële zalmvisserij bereikte hier 
haar grootste bloei in de decennia voor het 
einde van de 19e eeuw. Zo werden in 1885 
op de zalmmarkt van Kralingseveer, even ten 
oosten van Rotterdam, 104.000 zalmen 
aangevoerd.  
 

 
Zalmafslag in Kralingsche Veer (1906) 
 
Maar tegen de vorige eeuwwisseling liepen 
de aantallen van rond de honderdduizend al 
snel terug tot enkele tienduizenden stuks in 
1900-1910, waarna het met de zalmstand in 
rap tempo verder bergafwaarts ging.  
 
Nog voordat de zalm in ons land een serieus 
doelwit van de moderne sportvisserij kon 
worden, was zijn aantal daarvoor al te gering 
geworden. Zo bezien lijken de Nederlandse 
sportvissers een hoop prachtige sport te zijn 
misgelopen.  
 

 
Zalmvisser in Dordrecht (1900) 
 
Jan Schreiner sprak er in zijn boek 'Over 
vissen gesproken…' (1960) met spijt en 
weemoed over: 
 
"Onze grootvaders hebben, indien ze vissers 
waren en in de nabijheid woonden van de 
Rijn, in hun leven een voorrecht genoten, dat 

wij nimmer meer zullen smaken. Het 
voorrecht een afspraakje te kunnen maken, 
om, als het er een beetje weer voor was, een 
uurtje op zalm te gaan vissen. De Rijn werd 
eens de beste zalmrivier van Europa 
genoemd." 
 
Maar kunnen we hier inderdaad wel over 
gemiste kansen spreken? Ad Dresselhuys, 
werpt daar vanuit de jaren twintig toch een 
ander licht op. In zijn boek 'De hengelsport' 
(1929) schreef hij: 
 
"Wat betreft de hengelsport, wordt hier in 
Holland niet op zalm gevischt en dit is wel 
eigenaardig, omdat ieder jaar duizenden en 
nog eens duizenden zalmen onze rivieren 
optrekken. 
Ik heb zelf meermalen getracht, met een 
trolling of spinning tackle op onze rivieren 
zalm te vangen, maar moet tot mijn spijt 
bekennen, dat ik nog geen enkele maal 
succes heb gehad. Wanneer ik eens beet 
kreeg, en ook een visch binnenhaalde, bleek 
het een snoek te zijn. Wij weten, dat zalm wel 
degelijk met den hengel te vangen is, maar 
onze rivieren leenen zich over het algemeen 
niet zoo goed daartoe als die in het 
buitenland, waar de zalm gevangen wordt op 
ondiepe plaatsen en in smallere stroomen, 
die de zalmen moeten passeeren, zoodat 
men daar dus meer kans heeft. 
Toch ben ik er in mijn hart van overtuigd, dat 
er nog wel plekjes in Holland zullen zijn, waar 
met den hengel een flink succes op zalm is te 
behalen, indien men geduld heeft en met 
beleid te werk gaat." 
 

 
Drie straten in Rotterdam herinneren nog 
aan de zalm: de Zalmhaven (zie 
hierboven), de Gedempte Zalmhaven en 
de Zalmstraat... (1902) 
 
Maar zelf was Dresselhuys er in de jaren 
twintig dus niet in geslaagd om in Nederland 
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ook maar één zalm aan de haak te krijgen. 
En dat terwijl hij toch beschikte over de beste 
materialen die in die tijd te koop waren (o.a. 
peperdure hengels en reels van Hardy), over 
een zeer goede kennis van zaken en over 
voldoende welstand en vrije tijd om de 
mogelijkheden die er waren behoorlijk uit te 
buiten. Misschien hoeven we als sportvissers 
dus toch niet zo handenwringend naar die tijd 

terug te kijken als het gaat om gemiste 
kansen - maar helaas wél als het gaat om de 
zalmstand zelf, die zich onder de huidige 
omstandigheden wel nooit meer zal 
herstellen tot zelfs maar een schim van haar 
oude glorie. 
 

Hans van der Pauw 
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Mutaties ledenlijst 
 
Adreswijziging: 
 
Hans Brinkel 
Oranjewoudstraat  2 
2552 RL  DEN HAAG 
e-mail: hbrinkel@gmail.com 
 
Nieuwe leden: 
 
Rene Kleimeer 
Zuilenburg  74 
3328 VC  DORDRECHT 
e-mail: rene@verenpakjes.nl 
oud Engels materiaal / Hardy, Walker en James 
 
John Klokgieter 
Rivierenlaan  179 
1442 PG  PURMEREND 
Tel.: 06-26176586 
e-mail: klokgiet@hotmail.com 
karperboeken en –tijdschriften 
 
Bert Schouten 
Kennemerstraatweg  129 
1851 BC  HEILOO 
Tel.: 072-5336961 
www.handyfish.nl 
Algemeen 
 
Kees Wiggers 
President Allendelaan  333 
1068 VM  AMSTERDAM 
Tel.: 020-3311182 en 06-53439965 
e-mail: waterfort@live.nl 
Ari t Hart reels & collectibles / ATH 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Jan Blokzijl 
Daan Eysker 
C.F. Man 
H.J. Peters 
Hans Roestenburg 
Joep Staps 
Jos Visschers 
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