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VOORWOORD
Toch een lekker gevoel, weer eens een dikke turf van een 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 weer eens op onze oproep gereageerd.
Iwan Garay staat er even bij stil dat onze vereniging volgend jaar haar twintigjarig bestaan viert. We
vonden in de archieven nog enkele foto’s uit 1993 terug en laten jullie hiervan meegenieten !
Hans van der Pauw bezorgde ons een artikel over de geschiedenis van Nylon. Je weet wel : het
dunne draadje dat de tijdelijke verbinding vormt tussen visser en vis.
Frits Maltha laat ons meedenken over wat er na het verzamelen komt. Zit er geen diepe waarheid in
het gezegde "bezit van de zaak is het eind van het vermaak" ?
“De vliegendoos van Kees” is de titel van de bijdrage door Dick Klinkhamer. Als rasecht verzamelaar
achterhaalt Dick de geschiedenis van een oude vliegendoos.
Met Hugo Martel gaan we nog eens 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.
Jeroen Mur heeft een zwak voor de casting-modellen van de ABU reels. Hoe krijg je die weer in
originele staat ?
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 (bijna) allemaal en laat ons meegenieten van zijn
wedervaren en de vele vondsten.
Jan Eggers bewijst vrienden graag een dienst. Lees meer over zijn bezoek aan Fred Buller in het
gezelschap van Hugo Martel.
Jan Gall doet een beroep op onze lezers. Hij is nog steeds op zoek naar de publicatiedata van enkele
boeken, brochures, posters en kaarten.
Onze Empel-beurs gaat volgend jaar door op zaterdag 9 maart 2013. 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

2012: zaterdag 27 oktober (in VUGHT !)

EMPELBEURS 2013: zaterdag 9 maart
EUROBEURS

2013: zaterdag 26 oktober

Onze Eurobeurs in Vught zal een daverend succes worden : alle tafels zijn reeds gereserveerd !
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!
Veel leesplezier toegewenst vanwege
Luc de Medts
Voorzitter
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Bijna twintig jaar...
Ja, zolang bestaat ons verzamelcluppie al en
dan kom je als man van het eerste uur in de
verleiding om terug te blikken op al die jaren.
Ikzelf verzamel al meer dan 25 jaar oude
hengelsportmaterialen en kende voor de
oprichting
van
de
vereniging
van
hengelsportverzamelaars
slechts
drie
hengelsportverzamelaars en dat waren alle
drie hengelsporthandelaren. Via via vernam
ik bij geruchten dat er ook enige particulieren
waren die dezelfde hobby hadden en na een
zoektocht waarbij ik heel Nederland heb
doorkruist heb ik kennis gemaakt met vier
andere verzamelaars.
Dat was voor ieder van ons een heugelijke
gebeurtenis want eindelijk konden we met
onze gelijkgezinde vrienden van gedachten
wisselen en eindeloos ouweh... over onze
hobby.
Uit dit enthousiasme werd het dwaze
verlangen geboren om een vereniging van
hengelsportverzamelaars op te richten.
Dwaas... jawel want als je er met het
gezonde verstand over ging nadenken dan
moest je wel tot de conclusie komen dat je
geen schijn van kans had om in de opzet te
slagen. Maar ja, sportvissers schijnen een
beetje gek te zijn en verzamelaars ook en dat
is dan dubbelop en dus ga je de werkelijkheid
uit het oog verliezen. Met zes man een
vereniging oprichten zonder dat je ook maar
het geringste idee had hoeveel verzamelaars
er in Nederland zijn, jawel een tikkie gestoord
ben je dan wel.
Maar hoe dan ook, dank zij de medewerking
van Belgen, Engelsen en Duitsers kwam de
vereniging van de grond en heeft nu bijna

honderd leden. We organiseren een gezellige
beurs voor onze eigen leden en een
internationale beurs die op het vasteland van
Europa zijn gelijke niet kent en waar
verzamelaars uit geheel Europa en Engeland
met plezier naar toe trekken. We zijn
hartstikke trots op die beurs waarvoor we met
genoegen
de
felicitaties
van
onze
buitenlandse gasten in ontvangst nemen.
Felicitaties die vaak vergezeld gaan met de
verzuchting waarom zo een beurs in hun
eigen land niet georganiseerd kan worden.
Men begrijpt ook niet hoe we erin slagen om
de tafelprijs van 25 euro zo laag te houden
zodat die voor iedere modale verzamelaar
toegankelijk is.
Ons geheim? We hebben een bestuur dat zo
weinig mogelijk kosten maakt en daar
profiteert iedere verzamelaar van. Bovendien
leveren de tafelhouders bijna zonder
uitzondering items voor de veiling die iedere
eurobeurs gehouden wordt en de opbrengst
van die veiling houdt ook de kosten van de
tafelhuur laag. Over die veiling gesproken, we
kunnen vooral de beginnende verzamelaars
aanraden om naar die veiling te komen. Veel
interessante verzamelstukken worden hier
soms voor zeer lage prijzen verkocht: echt de
moeite waard.
Waar we ook trots op zijn is ons fraaie
clubblad dat boordevol nieuws staat over
alles wat met het verzamelen te maken heeft.
Kortom, we zijn lekker bezig en laten ons ook
niet door de crisis van het organiseren en
verzamelen afhouden.
Iwan Garay

De stichtingsvergadering in 1993. Vlnr: Joep Foppele, Kees Ketting, Yvan Bonnevalle, Iwan
Garay, Arie Saueressig en Herman Verswijveren
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Even herinneringen uit 1993 ophalen...

Frank Kloek, Jerry Weijers en Herman Verswijveren

Paul Vekemans en een -zoals steeds- goedlachse Yvan Bonnevalle
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Arie Saueressig is druk in de weer met het aanprijzen van spullen

Onze secretaris Herman Verswijveren, Ken Takahashi en Yvan Bonnevalle
Nvdr : wat waren we toen jong en mooi !
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Korte geschiedenis van de nylon vislijn
In oktober 1950 verscheen de eerste druk
van Jan Schreiners beroemde boek
Flitsend Nylon. De naam van dat boek kon
niet beter gekozen zijn. Het was immers,
zoals de ondertitel luidde: 'Het eerste
Nederlandse boek over het vissen met de
werphengel'. En die werphengelsport
dankte zijn opkomst en bloei voor het
overgrote deel aan de uitvinding van een
lijn die zich vanaf werpmolens goed en
gemakkelijk liet werpen: de lijn van
enkeldraads polyamide, een materiaal dat
de naam 'nylon' kreeg.
Toch kwam de nylon lijn pas op de markt
toen de werpmolen al bestond. In Nederland
was de Franse Luxor werpmolen al eind jaren
dertig verkrijgbaar en de Engelse Illingworth
zelfs al in de jaren twintig. Maar op de nylon
lijn moest hier tot na de Tweede
Wereldoorlog worden gewacht. Tot die tijd
was de hengelaar die met een reel of
werpmolen viste vooral aangewezen op lijnen
van gevlochten zijde, die regelmatig
geïmpregneerd moesten worden, of op een
enkeldraads uit zijderupsen gewonnen
product, het 'silk' of 'gut'. Beide lijnen waren
vooral op een werpmolen lastig te gebruiken.
Het zijde zwol op als het nat werd en bleef
dan graag aan de spoel plakken, wat het
werpen bemoeilijkte. Het silk was nog
beroerder, omdat het voor gebruik eerst
geweekt moest worden. Daartoe moest de
spoel van de werpmolen een tijdje in water
worden ondergedompeld en bij warm weer
moest die handeling ook tijdens het vissen
regelmatig worden herhaald. Allemaal erg
bewerkelijk. Bovendien bezaten deze lijnen
nauwelijks veerkracht, wat bij het drillen een
nadeel was en het risico op knappen
vergrootte. De nylonlijn was dan ook een
uitkomst,
zowel
vanwege
zijn
betrouwbaarheid en relatieve duurzaamheid
als vanwege het feit dat hij onderhoudsvrij,
glad en veerkrachtig was. Die veerkracht
maakte hem bovendien enigszins springerig,
wat het werpresultaat belangrijk ten goede
kwam.

onder leiding van de chemicus dr. Wallace H.
Carothers, die formeel als de uitvinder van
het nylon geldt. Het is echter feitelijk een
ander lid van zijn team, dr. Gerard J. Berchet,
aan wie deze eer toekomt. Berchet was
namelijk degene die vanaf begin 1935 het
specifieke onderzoek naar synthetische
polymeren leidde en die het chemische
proces uitvoerde dat op 28 februari 1935
leidde tot de vervaardiging van de stof
'polyamide 66'.
De geboortedatum van ons nylon is dus 28
februari 1935 - schrijf het op de
verjaardagskalender, want de gebeurtenis is
het zeker waard om te vieren. Het materiaal
werd aanvankelijk aangeduid als 'fibre 66'.
Het werd, na een periode waarin het in het
diepste geheim gereed gemaakt werd voor
productie,
op
20
september
1938
gepatenteerd op naam van het bedrijf DuPont
en op die van dr. Carothers - een postuum
eerbetoon, want Carothers, die aan
depressies leed, had in april 1937 zelfmoord
gepleegd. Pas een maand na het patenteren,
in oktober 1938, kreeg het materiaal na lang
wikken en wegen een commerciële naam: via
'norun', 'nuron', nulon', en 'nilon' kwam men
uit op 'nylon'. Die naam werd al snel zozeer
een begrip, dat hij mettertijd feitelijk van
handelsnaam
tot
materiaalnaam
is
gepromoveerd.

Een Amerikaanse uitvinding
'Nylon' was een Amerikaanse uitvinding. Het
materiaal, met de verkorte chemische naam
'polyamide 66' (ook wel polyamide 6.6 of 6-6),
werd ontwikkeld door een researchgroep van
het chemische bedrijf DuPont in Wilmington,
Delaware. Deze groep stond als geheel
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Advertentie uit oktober 1938 voor 'Dr.
West's Miracle-Tuft Tooth Brush', een
tandenborstel met nylon haren: de eerste
toepassing van nylon.

Nylonvezels
werden
voor
het
eerst
commercieel toegepast bij de fabricage van
tandenborstels, ter vervanging van het tot
dan toe gebruikte varkenshaar. Dat was in
oktober 1938. Precies een jaar later, in
oktober 1939, werden ze al op kleine schaal
gebruikt voor het weven van dameskousen:
de 'nylons'. En nog in datzelfde jaar werden
er voor het eerst vislijnen van gemaakt. Dat
waren overigens geen enkeldraadse maar
gevlochten nylon lijnen.

beschikbaar
voor
civiele
producten,
waaronder gevlochten vislijnen. Toen wat
later ook de eerste enkeldraadse nylon
vislijnen in Amerika op de markt kwamen,
werden die aanvankelijk vooral verkocht in
korte lengtes, als leadermateriaal of onderlijn.
Het eerste nylon in Nederland
Wanneer
kregen
de
Nederlandse
sportvissers nu precies voor het eerst de
beschikking over de nylon vislijn? Dat bleek
een lastige opgave om uit te zoeken. Jan
Schreiner noemt het materiaal al in zijn
boekje De kunst van het ‘snoeken' uit 1947.
Hij heeft het daarin over "Een ondersim van
Nijlon 5, 24/100 mm, het doorschijnende
'glazen' draadje", dat hij in combinatie met
een heel dun staaldraadje gebruikte om lastig
vangbare snoeken te verleiden. Nylon was er
toen dus al wel, maar misschien nog alleen
als onderlijnmateriaal. Het stond ook vast dat
het materiaal pas na de oorlog in Nederland
kon zijn ingevoerd, dus op z'n vroegst in de
tweede helft van 1945, maar vermoedelijk
later, omdat het wat betreft import uit Amerika
niet tot de producten behoorde waaraan in
die periode van grote schaarste het eerst
behoefte was, terwijl de productie van nylon
in Europa (onder licentie van DuPont) nog
moest worden opgestart. Het is dan ook het
meest aannemelijk dat de nylon vislijn pas
ergens in de loop van 1946 in Nederland op
de markt is gekomen.
Dat vermoeden wordt ondersteund door een
berichtje in het maandblad De Nederlandsche
Hengelsport van november 1946. Daarin
schreef een zekere heer J. Pier uit
Amsterdam:

Zakje
met
nylon
leadermateriaal
geproduceerd door DuPont, ca. begin
jaren vijftig.
Deze lijnen werden voor DuPont vervaardigd
door
de
Ashaway
Line
&
Twine
Manufacturing Co. in Rhode Island. Maar ze
voldeden maar matig, omdat ze in die vroege
staat van ontwikkeling nog te stug en te dik
waren en daarmee inferieur aan de
gevlochten zijden lijnen.
Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de
export van Japanse zijde naar Amerika
gestaakt werd, zette DuPont vanaf november
1941 zijn productie van nylon geheel in voor
militaire doeleinden, zoals de fabricage van
parachutes en nylon koord, maar later ook
van zgn. karkassen voor luchtbanden, enz.
Direct na de oorlog kwam nylon weer

"Nu er overal Nylon-vischlijnen te koop
worden aangeboden, moge het wellicht
dienstig zijn er op te wijzen, dat "Nylon" een
weinig betrouwbaar materiaal is. Deze
synthetische vezel, gemaakt uit kolen, water
en lucht, is zeer onregelmatig van
samenstelling. Daardoor kan een nieuwe lijn
bij bijv. de tweede karpervangst eenvoudig
afbreken. Bij de eerste maal treedt een rek
van ca. 20 pCt. op. Deze rek blijft en hier of
daar ontstaat tevens een zwakke plek. Voor
zeelt, snoek, snoekbaars of karper is het m.i.
niet raadzaam Nylon te gebruiken, want de
teleurstelling blijft niet uit. Voor de kleinere
vischsoorten is het echter prachtig."
Wantrouwen dus bij de heer Pier, maar
tegelijk ook de belangrijke mededeling dat
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'Nylon-vischlijnen' nu - dus in het najaar van
1946 - al overal te koop worden aangeboden.
En gezien de formulering was dat kennelijk
nog niet zo lang het geval. Ik vermoed dan
ook dat de nylonlijn omstreeks het begin van
het visseizoen 1946, dus vanaf ongeveer juni
1946, voor de Nederlandse sportvissers
beschikbaar is gekomen. Wie nadere
informatie hierover heeft, al zijn het
bijvoorbeeld maar puzzelstukjes in de vorm
van advertenties uit die tijd, wordt van harte
uitgenodigd te reageren.
De eerste nylonlijnen die in Nederland
werden geïmporteerd, waren van Frans
fabrikaat. In Frankrijk maakte het bedrijf
Rhodia onder licentie van DuPont het
originele nylon, d.w.z. lijnen van 'polyamide
66' met de gepatenteerde en beschermde
merknaam 'nylon'. Enkele jaren later, in 1949,
kwamen er ook vislijnen uit Duitsland op de
markt. Die waren gemaakt van het sterk op
nylon lijkende 'polyamide 6', een materiaal
dat op 29 januari 1938 door dr. Paul Schlack
van het chemiebedrijf IG-Farben in Berlijn
was uitgevonden en dat gepatenteerd werd
onder de handelsnaam 'perlon'. De
voortrekker bij de fabricage van perlon
vislijnen was dr. Karl Plate, de grondlegger
en naamgever van het Duitse bedrijf dat de
bekende Platil-lijnen ging maken.
Uit Amerika werden aanvankelijk vrijwel geen
enkeldraads nylon vislijnen naar Europa
geïmporteerd. Daar concentreerde DuPont
zich nog geruime tijd op de productie van het
halffabrikaat (de dunne draden) voor de
fabricage van gevlochten vislijnen: lijnen van
nylon en wat later ook van de in 1948
ontwikkelde kunstvezel dacron. Door het
wijdverbreide gebruik van de baitcasting reel
in Amerika, die daar veel populairder was dan
de werpmolen, was de belangstelling voor
deze gevlochten lijnen, die beter voor de reel
geschikt waren, daar tot lang na de oorlog
veel groter dan voor het stuggere massieve
nylon. Pas in 1958 kwam DuPont met een
sterk verbeterde - vooral meer soepele - lijn
van enkeldraads nylon, onder de merknaam
Stren.
Nylon door de jaren heen
Aanvankelijk was het nylon naar de huidige
maatstaven nog erg zwak in verhouding tot
zijn diameter. Jan Schreiner geeft in de 1e
druk van Flitsend Nylon (1950) de
breeksterktes op, en die zijn identiek aan de
waarden die vermeld staan achterop een
houten spoeltje nylon uit die tijd van het merk
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Water Queen, een van de Franse merken
waaronder het fabrikaat van Rhodia werd
verkocht.

Houten klosje met Franse nylon vislijn van
het merk Luxor, geproduceerd door
Rhodia, ca. 1950.
Deze waarden worden hieronder vermeld.
Daarnaast staan de trekkrachten die een
nylonlijn van hoge kwaliteit op dit moment
maximaal kan leveren. Hierbij is gekozen
voor Stroft GTM. Deze lijn verschilt in
trekkracht weinig van het eveneens
hoogwaardige Platil Souverän. De keuze om
deze beide lijnen als ijkpunt te gebruiken
berust vooral op het feit dat de twee Duitse
firma's die deze lijnen op de markt brengen
beide blijk hebben gegeven te streven naar
openheid en betrouwbaarheid omtrent hun
meetresultaten, wat in lijnenland vrij
uitzonderlijk is.
Rhodia
1950
mm
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,25
0,26
0,28

kg
0,50
0,65
0,80
1,00
1,20
1,40
1,65
2,00
--2,35
2,70

Stroft
2011
kg
1,4
1,8
2,2
3,0
3,6
4,2
5,1
--6,4
--7,3

Nylon van 0,20 mm diameter had in 1950 dus
een trekkracht van slechts 1,4 kg,
vermoedelijk gemeten in droge staat. Dat was

in 1976 al opgelopen naar 2,0 kg voor het
Rhodia nylon. Dit Franse nylon was over het
algemeen wat soepeler dan het Duitse
product, dat volgens de eigen opgave weer
wat meer trekkracht had. Platil Universal uit
1976 trok bijvoorbeeld bij 0,20 mm 2,5 kg,
terwijl het extra sterke Platil Stark bij die
diameter toen al 2,9 kg trok. Een goede
nylonlijn van een betrouwbaar merk dat niet
al te veel liegt, trekt bij 0,20 mm
tegenwoordig al ruim 4 kg, zoals uit
bovenstaand staatje blijkt. Kortom, nylon is in
de afgelopen zestig jaar geleidelijk aan
ongeveer drie keer zo sterk geworden.

Klosje met Duitse perlon vislijn: 'Perlyl'
van Sportex, ca. 1950.
Overigens is het onderscheid tussen Franse
(nylon) en Duitse (perlon) vislijnen inmiddels
vervaagd. Van de Duitse lijnenproducent
Monofil-Technik, die tegenwoordig o.a. de
Platil-lijnen maakt, vernam ik dat wereldwijd

de
meeste
polyamide
kwaliteitslijnen
tegenwoordig
gemaakt
worden
van
polyamide 6/66 (PA 6/66), een zgn.
copolymeer, waarvan ieder molecuul bestaat
uit een deel PA 6 (perlon) en een deel PA 66
(nylon).
Nog een opmerking tot slot. De met de jaren
sterk toegenomen trekkracht van nylon heeft
ook consequenties voor de verhouding
tussen de lijndikte en hengel. Hoewel de
trekkracht van nylon inmiddels verdrievoudigd
is, blijken in tal van boeken en tijdschriften en
op websites de vertrouwde verhoudingen die
Jan Schreiner al in de jaren vijftig heeft
geformuleerd nog ruimschoots onveranderd
aanwezig. Bijvoorbeeld: op een 10-grammer
hoort 0,20 mm nylon thuis, op een 8-grammer
0,18 mm, op een 4-grammer 0,14 mm, enz.
Daar mag onderhand wel eens over worden
nagedacht. We kunnen inmiddels met
behoud van dezelfde trekkracht veel dunnere
lijnen gebruiken, waardoor we een stuk
verder zouden kunnen werpen, terwijl we dan
ook minder last hebben van zijwind of
stroming in het water. Maar we kunnen ook
een kleinere stap zetten en kiezen voor
enigszins
lichtere
lijnen,
terwijl
we
tegelijkertijd de slip wat losser zetten dan
voor die lijn passend is. We belasten de
hengel dan ongeveer evenveel als vroeger,
met het zwakkere en dikkere nylon, maar we
werpen verder met de toch wat dunnere lijn
en houden tegelijkertijd nog wat reserve aan
trekkracht over voor 'hangers' of kritieke
situaties tijdens het drillen. Het is allemaal net
wat men wil, niets moet, maar het is in ieder
geval wel een overdenking waard.
Hans van der Pauw

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

PAK DIE AGENDA BEET EN NOTEER GELIJK!!!
Het bestuur van ons verzamelkluppie heeft voor u de volgende beursdata
vastgelegd:
Zoals beloofd hierbij de data van onze beurzen in 2012 en 2013.
EUROBEURS VUGHT 2012 : zaterdag 27 oktober
EMPELBEURS 2013 : zaterdag 9 maart
EUROBEURS 2013 : zaterdag 26 oktober
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Verzamelen en dan ?
Op zich geeft het natuurlijk voldoening om
dingen te vergaren en te ontdekken dat het
vergaarde iets bijzonders is waardoor ook
nog een zekere vintagewaarde uw bezit
veredelt. Dit gold voor mijn postzegel en
muntenverzameling en nu dus voor mijn
hengelsportattributen verzameling. Daar waar
de eerste twee verzamelobjecten in een paar
albums zijn onder te brengen verlangt de
laatste hobby een steeds forser deel van mijn
garage
en
hobbyruimte.
Eventuele
verplaatsing van mijn verzameling in vitrines
zou van mijn huis een museum maken daar
waar mijn vrouw als hobbykeramiste dit recht
reeds geclaimd heeft.
Mijn vader zaliger zei vaak tegen ons als wij
ergens om zeurden: "bezit van de zaak is het
eind van het vermaak", een waarheid als een
koe, maar voor mij toch niet helemaal.
Het weer van de hand doen van verzamelde
spullen geeft ook weer een kick en het
opbergen van de hiervoor ontvangen euros
neemt minder plaats in beslag en je bevredigt
de opkomende verzameldrift van een nieuwe
generatie.

Bij mijn bezoeken aan veilingen zie ik naast
antieke inboedels ook veel aanbod van
verzamelingen munten, postzegels, maar ook
poppen, beren, blikken speelgoed, treinen,
enz. Ik stel mij zo voor dat de oorspronkelijke
verzamelaar van al dit fraais zich omdraait in
zijn graf of wentelt in zijn as als hij kon horen
voor
welk
afgemijnd
bedrag
zijn
levensverzameling uiteindelijk geveild wordt.
Ik heb zelf ook wat ervaring opgedaan met
verzamelnalatenschappen op de juiste
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beurzen te presenteren en een dusdanige
opbrengst te realiseren dat ik kon voldoen
aan de wens van de weduwe die haar drie
studerende kinderen ieder een labtop
computer notebook kon schenken met de
opbrengst van de verzamelde hengelsportattributen van haar overleden echtgenoot.
Een anekdote op dit gebied wil ik u niet
onthouden! Een aantal jaren geleden kreeg ik
als bestuurder van mijn toenmalige visclub
een telefoontje van een mevrouw die meldde
dat haar man was overleden, zijnde lid van
onze club, maar ik kon hem van de
regelmatige clubavonden niet direct voor de
geest halen.
Zij verzocht mij het lidmaatschap op te heffen
en vroeg mij of wij nog geïnteresseerd waren
in zijn hengelgerei, voor zover zij wist,
bestaande uit een houten kistje of koker
waarmee hij zich naar de clubavonden begaf.
Uiteraard spitsten mijn verzameloren zich bij
deze mededeling en toog ik naar de weduwe.
Na mijn medeleven betuigd te hebben werd ik
meegetroond naar de garage waar het
bewuste kistje nog tussen de snelbinders van
zijn fiets zat. Bij opening van dit kistje kwam
er een biljartkeu te voorschijn waarmee voor
de weduwe het raadsel was opgelost waarom
haar man zaliger altijd naar bier stonk als ie
was wezen vissen.
Op hengelsport-verzamelbeurzen doe je
natuurlijk de kennis op van welke
collectoritems gezocht zijn en waardoor ook
prijstechnisch interessant zijn. In de loop der
jaren zijn zo heel wat leuke verzamelobjecten
in mijn bezit gekomen. Het tweede kunstje is
nu om er weer op een verantwoorde manier
van af te komen en niet je nazaten er mee op
te schepen of bevriende clubgenoten. Zo
scheep je in ieder geval niet je familie op met
een nalatenschap van een voor hen
onbekende waarde en smaak je zelf nog het
genoegen van je verzamelkeuze.
In de stille hoop hiermede nog een kleine
bijdrage en verzameloverweging voor het
volgende clubblad te hebben gegeven,
groeten wij u allen en gaan wij nu onze
koffers pakken voor een 14-daagse
vliegvisvakantie in ons geliefde Ierland.
Frits en Frauke Maltha

De Vliegendoos van Kees
Het was aan de vooravond van de laatste
Eurobeurs dat ik een telefoontje kreeg van
Iwan Garay of ik interesse had in een
vliegendoos met een stuk of honderd
zalmvliegen.
Heeft een kat interesse in muizen?
De volgende dag op de eurobeurs Iwan
opgezocht en daar, uit een plastic tas kwam
de vliegendoos. De doos kwam uit de
verzameling van ons aller bekende Kees
Ketting. Was niet moeilijk te ontdekken, zijn
naam stond er groot op. Iwan vermoedde dat
het om een vroege Hardy doos ging maar ik
zag al gauw dat het om een Malloch’s
vliegendoos ging.
Het is een zwart gelakte doos (black Japan)
in een niet al te beste staat, met in het
midden op het deksel een vast geklonken
ovaal metalen plaatje met de gravering:
Patent No 13561 hetgeen een jaartal geeft
van ± 1900.
Nadeel is dat iemand er een stukje huisvlijt
op losgelaten heeft door er, met wat lijkt op
plakkaatverf, een baan in vaag rood/oranje
met zwart op te schilderen.

Als je de doos opent zitten er nog twee
draaiende bladen (“swing leaves”) in. Met de
zalmvliegen is duidelijk gevist en zijn niet
voor achter het glas gebonden. En dat maakt
het natuurlijk weer interessant, dat Kees er
mee gevist heeft moge duidelijk zijn, maar
wie voor hem?
Eén iemand zeker want zijn naam staat in de
doos en is vermoedelijk de eerste eigenaar,
ene Lt. Colonel. E. B. Bartley.

Na wat googelen kom ik zijn naam drie keer
tegen in “The London Gazette” van augustus
1897, oktober 1902 en op een nog
vermoedelijk latere datum.
Meer heb ik nog niet kunnen vinden maar het
geeft de doos iets extra’s. Je moet in die
dagen wel stevige jaszakken gehad hebben
want het ding weegt behoorlijk zwaar.
Peter Duncan Malloch
Geboren uit nederige afkomst in 1853 in het
kleine dorpje Almondbank in de buurt van
Perth. Hij genoot niet de voordelen van het
hoger onderwijs en hij sleet zijn jeugdige
dagen in de bossen en met vissen in de
rivier de Almond.
Op de leeftijd van 12 had hij al een gedegen
kennis van alle vogels en dieren in de
omgeving. Op 14-jarige leeftijd was hij in
staat om dieren en vogels op te zetten en om
vliegen te binden. Met zijn broer James als
zijn assistent, begon hij, op de leeftijd van 18,
een kleine taxidermie en visgerei bedrijf in
een kamer naast de High Street in Perth.
Zakelijk ging het voor de wind en een winkel
werd geopend in de High Street en van
daaruit verhuisde hij in 1903 naar Scott
Street, waar het bleef tot 1981. Peter Malloch
overleed in 1921 op de leeftijd van 68 jaar.
(Wie meer wil weten, je kan het vinden op
www.pdmalloch.com)
Dick Klinkhamer
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Lidgeld nog niet betaald ?
Doe het dan op onze Eurobeurs in Vught op zaterdag 27 oktober !
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Beschouwingen bij de zalmvangsten
Auteur Alfred Goffin - vertaling door Hugo Martel
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
'Observations sur les captures de Saumons'.
Het ging om de zalmervaringen van de
Brusselaar Alfred Goffin in het begin van
twintigste eeuw en wel voornamelijk aan de
Maas in België.
Een boeiend en verrijkend verhaal. Hoe heeft
men toch de kip met de gouden eieren
kunnen slachten? Ik wou de lezers van de
'De Vlaamse Vliegvisser' dit unieke tijdsbeeld
niet onthouden. Daarom heb ik de
observaties van A. Goffin vertaald en bewerkt
en zal ik ze - eveneens in afleveringen - in
ons blad brengen. Ik heb getracht het
originele karakter zoveel mogelijk te bewaren,
zelfs wanneer de tekst intussen achterhaalde
wetenschappelijke onwaarheden bevatte.
Waar nodig geef ik in cursief enige
toelichting.
Deel 2 & 3
Of het nu gaat om salmoniden of witvissen,
weinig vissers noteren de omstandigheden
waarin zij hun beste vangsten doen. En
nochtans zouden zij heel wat leren bij het
herlezen van de notities die ze zouden
hebben gemaakt. Want alles komt terug in
het leven of leunt er dan toch dicht bij aan.
Ieder jaar stellen wij dezelfde feiten vast: wij
zien de trekvogels op welbepaalde tijdstippen
naar het land terugkeren, altijd rond dezelfde
data. Datzelfde kan gezegd worden over het
ontwaken van insecten beïnvloed door de
heersende temperatuur.
Wij mogen dus stellen dat hun verschijning
net samenvalt met stroomopwaarts trekkende
vissen (hoewel nu algemeen aangenomen
wordt dat de optrekkende zalm zich niet
voedt in zoet water). De atmosferische druk
die regen met zich meebrengt en de
veranderingen in de watertemperatuur zijn
nog andere factoren die de vissen aanzetten
tot de lange reis naar de paaigronden. Wie
geen rekening houdt met data die
samenvallen met goede vangsten en die elk
jaar terugkomen (en dit geldt zeker voor de
zalm), die geeft zich aan onze sport over als
een echte blinde.
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Aangezien ik over heel wat notaboekjes
beschik met veelal vlug opgeschreven
notities, zal ik alleen deze maar vermelden
waar ik daadwerkelijk op zalm kon vissen.
Eerst wil ik benadrukken dat ik telkens pas op
zaterdagavond Brussel kon verlaten en dat
de zondag mijn enige visdag was.
Weekdagen waren voorbehouden aan
bevoorrechten en beroepsvissers. Op die
dagen moest ik voor de kost uit werken...
1908 - MIJN VISJOURNAAL
De winter van 1908 is enigszins zachter dan
deze van 1907. Gedurende de maand januari
vriest het. Er wordt me gemeld dat er verse
zalm in de Roer werd gezien op de 28ste. Ik
ben niet vrij om dit zelf te gaan vaststellen.
Vrienden uit Venlo melden mij dat zij zalm
zagen springen in de lage Maas. Gedurende
de tweede helft van februari beginnen de
waters te stijgen. Het regent onophoudelijk
sinds het begin van de maand en dit doet
reeds een deel van de sneeuw, gestapeld op
de hoogvlakten van de Vogezen, smelten. De
zijrivieren van de Maas zwellen en
schotbalken moeten verwijderd worden van
20 februari tot begin maart. Dominerende
winden waren N tot NO in januari en NO, O,
Z tot ZW in februari.

Uit het archief van een Waalse familie:
beelden van een rijkelijk verleden die we
kunnen catalogeren als een stukje
Belgische vliegvisgeschiedenis. Laten we
met zijn allen hopen dat, indien de zalm
ooit weer helemaal terug is in onze
waterlopen, dergelijke taferelen definitief
tot de geschiedenis behoren.
Voor de wateroverlast waren de lentezalmen,
zogenaamde 'vette' zalmen, nog niet in de
omgeving van Visé. Toen dit zich voordeed,
werden de eerste vangsten gedaan door

beroepsvissers met kruisnetten in de
omgeving van Lixhe. Op 17 februari 1908 vis
ik in Holland en meer bepaald in Roermond.
Ik vis twee dagen tijdens een massale
zalmtrek, echter zonder succes. De zalmen
volgen de rechteroever, doorkruisen dan de
volle stroming om via de meanders van het
overstroomde gebied verder te trekken. Alle
soorten aas probeerde ik, van het krieken van
de dag tot de nacht viel. Een visboer vangt er
twee vanaf de oever met zijn verplaatsbare
kruisnet. Het water is vuil en stijgt nog.
Bedroefd, ontgoocheld en vermoeid verlaat ik
de rivier.
De volgende zondag ben ik dooreengeschud
door de reis. Ik miste mijn treinverbinding en
moest dan met de fiets naar Roermond.
Nochtans sta ik bij het opkomen van de dag
op een goede plaats en om 7.30 uur liggen er
al twee zalmen op de oever. Maar ik ben
reeds uitgeput. Eén van de zalmen weegt
14,8 kg. Twee uur later (ditmaal op de
weegschaal van het hotel) weegt de vis nog
maar 13,2 kg. Er is dus een merkelijke
vermindering door bloedverlies ten gevolge
van de gaff waarmee de vis werd geland.

Steenenbrug over de Roer, Roermond
Na het middagmaal ga ik terug, samen met
een arbeider, naar mijn gebruikelijke stek.
Reeds bij de eerste worp ervaar ik een sterke
schok. Ik viste met een verse alver als
doodgetakeld aas met drie dreggen. Na een
formidabel gevecht van twintig minuten moet
ik het opgeven. Het topdeel van mijn hengel
is gebroken en mijn duim is gewoonweg
verbrand door de vliegenlijn. Ik verlaat
Roermond om 11 uur en ga naar Luik op
verkenning en observatie. Daar wordt niet
gevist. De meeste zalm is voorbij getrokken
en je doet er best aan je geluk in de
omgeving van Visé - Luik te beproeven.
Hoewel de vistrap van Angleur uitstekend
werkt, komt geen enkele vis er doorheen. Het
krachtige water verplicht de aangestelde van

de stuw nog meer water door te laten en men
veronderstelt dat door de druk wat meer zalm
op de linkeroever zou optrekken. Ik twijfel
daaraan...
Wij zijn nu 27 februari en er zijn verder nog
geen zalmen gevangen. Andere jaren vingen
wij rond dit tijdstip 'magere' zalmen die
afgelegd hadden in de omgeving van Raikem
en Colonstère op de Ourthe (men bedoelt
hiermee 'kelts' of afgepaaide zalmen die
terug naar zee trekken). Dit jaar waren er
blijkbaar geen.
9 maart 1908. Zaterdagnamiddag zagen
diverse vissers op de dijk van Visé nieuwe
zalmen optrekken. Zondag werd er niets
gevangen. Op 15 maart zijn er verse zalmen
in Angleur. In Visé staan de vissers schouder
aan
schouder
vanaf
de
betonbrug
'Acclimation' tot aan de stuwdam. 8 zalmen
werden geland. Om 11 uur heb ik een visser.
Om 2 uur een nieuwe aanbeet op 200 m van
mijn eerste stek. Ik vang een kopvoorn van 3
kg
met
een
doodgetakelde
alver.
Overwegend ZW-wind, temperatuur 10°,
motregen. Om 4 uur haak ik in volle stroming
een zalm. Ik veronderstel dat ik hem in het
lichaam haakte, gezien zijn vreemd gedrag
en zijn snelheid. Ondanks een wedren van
200 m raakt mijn molen leeg en weg is de vis.
Ik blijf verwonderd en scheldend achter. Het
talrijke publiek is meer dan ikzelf ontroerd
door deze pech.
De Maas en haar bijrivieren, waarvan de
oevers reeds blank stonden, krijgen er nog
wat regenwater bij. De sneeuw smelt maar 's
avonds keert de wind naar het noorden. Het
vriest hard tijdens de nacht op 16 maart. Die
dag toont de zon zich voor het eerst sinds
twee maanden. De zalmen springen niet. Ik
wijt dit aan de plotse windverandering. Zo
bleef het gedurende vier dagen. Er werden
geen vangsten genoteerd. Aanhoudend
vriesweer en de zalmen blijven in de diepte
liggen.
EEN GEBEURTENIS OM IN TE LIJSTEN
Tijdens het vangen van een zalm doen zich
dikwijls incidenten voor; zulke onverwachte
moeilijkheden komen net op het moment dat
de vermoeide vis naar de gaff komt. Een
laatste inspanning en de vis breekt de lijn. Ik
vertel je volgende gebeurtenis.
In maart 1906 viste ik in Tilff op de Ourthe op
het eigendom van dhr. M. Neef. Helder als
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kristal was het hoge en wilde water en de
zalm trok op in grote getallen. Vanaf de
ochtend deden de vissers, verspreid van de
Colonstère tot de dam, grootse vangsten en
ikzelf mocht ook niet mopperen. Vermoeid
nam ik even een rustpauze en volgde
nauwgezet een collega aan de overzijde in
zijn strijd met een zalm van ongeveer 11kg.
Ietwat bang blijkbaar, durfde de man de vis
zijn wil niet opdringen, waarmee ik bedoel de
zalm in volle stroming dwingen waar hij dan
stilaan wel zou 'verdrinken' wanneer hij
regelmatig de muil moest openen. De zalm
kwam dan ook telkenmale naar de oever en
hervatte er krachten. Reeds 45 minuten
duurde dit spel, toen begaf de lijn aan een
verbinding en weg was de vis en ook de
menige geldstukken die de visser reeds voor
de ogen had gezien. De vis sprong nog
meermaals...

onmiddellijk aan toe dat ik de man, vader van
een groot gezin, die met zijn dankbaarheid
geen weg wist, integraal betaalde voor de vis.
Zulke spontane daad van beleefdheid tussen
vissers was in die dagen doodgewoon. Zou
dit heden (1927) nog kunnen? Ik betwijfel het
ten zeerste, maar in elk geval bracht het mij
die dag geluk want de vangsten vielen best
mee. Wat vreemd is, is het feit dat twee jaar
later, ditmaal in Angleur, Dhr. Navarre die de
vreemde vangst had bijgewoond, mij dezelfde
dienst
bewees!
Mijn
zijde
was
ongelukkigerwijze doorgesneden geraakt
toen ze op de oever lag en dit door een
voorbijganger met stalen schoenzolen.
Moraal van dit verhaal: om een pruik te
ontwarren, ga je best waar geen
voorbijgangers komen.
TERUG NAAR VISJOURNAAL 1908

De Ourthe te Hamoir in 1906
Na het middagmaal aan het water ging ik
terug aan de slag, maar kon de tegenslag
van de andere visser niet uit mijn hoofd
zetten. Een bocht, gevormd door een bruuske
draai van de rivier, leek mij de aangewezen
plaats om mijn aas in te werpen. Dit deed ik
tweemaal en liet het aas dan langs de oever
terugkeren. Plots had ik de sensatie van een
beet, niet op het aas maar op het lood. Ik
draaide vlug in en zag dat ik een draad had
gehaakt die blijkbaar behoorde aan de man
aan de overkant. Met een schreeuw maakte
ik er hem attent op. Hij kwam mij vervoegen
in gezelschap van Dhr. Navarre. Samen
waren zij getuige van deze vreemde vangst.
Na menige poging kon ik de draad grijpen die
rond mijn lood en haken was gedraaid. Toen
begon met armen, handen en vingers een
ruw gevecht. Met een zakdoek in de hand als
bescherming kon ik de vis stroomopwaarts
leiden en bracht hem, niet zonder moeite, in
het stille water nabij een eilandje waar de
zalm kon worden geland. Ik voeg er
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Na dit verhaal gaan we verder met mijn
visjournaal voor de volledige periode van
januari tot einde juni 1908. Het waterpeil zakt;
de sluismeesters in Luik en Visé komen
tussen. De zalmen die tot Angleur waren
opgetrokken, gaan, gezien het lage waterpeil,
stroomafwaarts eerst tot de spoorwegbrug en
vervolgens naar de diepe gaten nabij de
oever rechtover de kerk van Fétinne. Daar
worden er vele gevangen. De betonbrug bij
de aftakking is dé plaats van afspraak van de
vissers, evenals de brug van Vennes, terwijl
de Mativakaai voorbehouden lijkt aan de
wandelende gezinnen van de stad.
Dhr. Boulanger van Tilff, een visser met
faam, laat zich opmerken en vangt drie
zalmen net voorbij de brug van Vennes in
donker, olieachtig water dat wild van de dam
komt. Scholen zalm bevinden zich ook
rechtover de muur van de fabriek van de
Englebert. In de ochtend was het koud
wegens de nachtelijke vorst. Rond 10 uur
kwam er een stralende zon en de omgeving
warmde op. Merkwaardig dat de zalmen hun
aanwezigheid niet verraadden door te
springen.
25 en 27 maart 1908. Er wordt vis gevangen
in Luik aan de brug van Vennes en de
Mativakaai, zowel aan de vlieg, de garnaal,
als het dode aas. Vissers met zgn.
'moeraskousen' ('bas de marais') konden
waden naar de betere stekken, nabij het
einde van de stroming; sommigen zagen de
zalmen tussen hun benen passeren. Ook in
Visé (de weinig gebruikte Nederlandstalige

benaming voor deze strad is Wezet) is er veel
zalm. De gelukkigen zijn eens temeer de
heren Boulanger en Navarre. Serene sfeer.
Zon. Barometer 763. Overwegend ZO - tot
ZZO - wind. Een ideaal weertje. In Angleur,
waar ik blijf 'hangen' nabij de vistrappen, ziet
men hier en daar veelal kleine zalm, maar zij
zijn niet bijtlustig.
29 maart 1908. In de vooravond was er wat
druilregen. Zachte temperatuur voor de
zonsopgang. Om kwart na vijf komt een lichte
wind op die naar het oosten draait. Barometer
765, maar deze daalt tot 's avonds. Om op
mijn voorkeursstek te komen moet ik mij in
diep water wagen. Deze gevaarlijke
verplaatsingen in de sterke stroming worden
nog onaangenamer door de bijtende kou die
rond 8 uur toeneemt en weinig goeds
voorpelt. Een stijging van het water van circa
10 cm doet de scholen zalm die die drie
dagen geleden opgemerkt werden 4km
stroomafwaarts in de 'Dérivation' optrekken.
Ik verlies veel takels bij het werpen tussen
gebouwen steenwerk waar de vis zich
ophoudt; het grootste deel der zalmen is
echter reeds voorbij en bevindt zich nabij de
doorgang van de stuw van Angleur.
Voortdurend springen de zalmen , maar geen
vangsten. Op dit ogenblik zijn wij met 17
vissers, verspreid langs de oever. Als het
ware in cadans wordt het aas ononderbroken
geworpen. Het is triestig zo te vissen en ik
vind het erg spijtig dat de vissen deze
vervloekte
stuw
niet
meer
kunnen
overschrijden.
Rond het middaguur trekken enkele vissers
naar Visé, want een telefoontje had laten
weten dat er zalm gevangen was door de
heren Boulanger, Navarre en onze vriend
Henri Dupont van Brussel. In totaal werden er
9 zalmen geland. In Angleur, net boven de
brug, vangt Dhr. Evrard twee zalmen: één
aan de vlieg en één aan de garnaal. Ik
verander mijn vismethode en heb bijna
dadelijk een mooie aanbeet op de garnaal. Ik
sta nabij een diep stuk, kan niet tijdig gepast
reageren en de lijn breekt. Nog geen 10
minuten later op dezelfde plaats vang ik een
zalm van 17 pond op mijn vliegenhengel. Na
enkele pogingen op andere plaatsen kom ik
terug naar mijn stek, waar nu 5 vissers
staan... Ik smijt mijn 'Butcher' achteloos
tussen hen en laat ze tussen twee waters
nabij de boord zwemmen. Noteer dat ik
nauwelijks mijn hengel kon verplaatsen, zo
dicht stonden wij bij elkaar. Terwijl de

anderen naar het midden werpen, richt ik mijn
aandacht naar de oever. Op 10 m van mij,
achter een grote steen waar de stroming
gebroken wordt, merk ik een zwarte schim,
een rustende zalm. Op dat ogenblik is mijn
vlieg ver van mijn voorlijn achter de vis. Ik
haal lijn met de hand en krijg beet, maar de
vis laat los. Ik verander de vlieg en neem een
maat kleiner. Dadelijk een hevige beet en het
elleboogwerk begint, want de hinderende
buren moeten mij enige ruimte geven. 15
minuten later ligt mijn tweede vangst op de
keien. Dit volstond voor mij en ik ga
huiswaarts met 30 pond zalm.

30 maart 1908. Deze maandag vangt Dhr.
Napoléon Dupont een mooie zalm in Visé
aan een diepgeviste lepel.
3 april 1908. In Visé worden enkele zalmen
gevangen; niets in Angleur. Met netten vangt
de beroepsvisser van Visé 18 zalmen.
Troebel water want op 1 april hebben de
lakenfabrieken in Verviers vuil afvalwater
geloosd en de wolvlokken drijven af tot in
Holland. De vissen zijn ziek; zij springen niet
en ze bijten niet.
Zaterdag 2 april ??? Overwegend zuidelijke
wind en 's nachts regende het hevig. 's
Anderendaags draait de wind naar het
westen, dan naar het noorden en uiteindelijk
naar het oosten. Ondanks de zon is er
bijtende koude. De temperatuur is plots
veranderd en de barometer daalt voortdurend
tot 8 uur 's avonds (geen regen noch in Visé,
noch in Luik). Die dag ving ik een snoek van
6 pond aan een niervormige lepel.
(wordt vervolgd)
Vertaald en bewerkt door Hugo Martel.
Eerder gepubliceerd in 'De Vlaamse
Vliegvisser'.
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Vissen en Verzamelen
De vergelijking tussen vissen en verzamelen
zal in het verleden wel vaker gemaakt zijn,
als je al enkele jaren vist kijk je niet meer op
van een gewone snoek, baars of snoekbaars.
Maar je blijft toch iedere dag dat je weer gaat
vissen, hopen op die ene keer dat je wel een
droomvis vangt. Zo gaat het hetzelfde met
verzamelen. De “gewone” molens en reels
heb je inmiddels in je verzameling en je
interesse gaat steeds meer uit naar de
zeldzamere stukken. Op eBay komen er
eigenlijk wel iedere week mooie en zeldzame
reels en molens voorbij. Maar hier worden
door de bank genomen prijzen voor
neergeteld die de gemiddelde verzamelaar
toch wel een huisvredebreukje opleveren.
Maar soms moet je eens geluk hebben. Zo
zag ik in april van dit jaar 2 Abu Record 1300
reeltjes staan met een paar onderdelen voor
een Record 2100. De 1300 reeltjes waren
voor mij niet interessant maar de 2100
onderdelen des te meer. Het bleken de linker
en rechter zijplaat te zijn van een speciaal
casting model.

Nadat ik de onderdelen gekocht heb ben ik
op zoek gegaan naar de missende
onderdelen, het belangrijkste wat ik miste
was de speciaal gebouwde magnesium
spoel. Dit spoeltje is 7 mm breed en heeft
een doorsnede van 30 mm. De rest van de
reel kon ik afbouwen met het frame, slinger
en de zwarte ringen van een normale 2100.
Ik kan wel zeggen dat ik tientallen mails
verstuurd heb met de vraag of iemand voor
mij zo’n spoeltje te koop had. U weet
waarschijnlijk het antwoord al. Veel mensen
wisten in eerste instantie niet wat voor spoel
ik bedoelde en dachten aan de “normale”
magnesium spoel voor de 2100. Maanden
later zat ik even te kijken op de Zwitserse site
Ricardo.ch. Meer als een Abu 506 of 507 was
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ik hier nooit eerder tegengekomen tot deze
bewuste dag. Er werd een "normale Record
2100" aangeboden in doos met beschrijving
en dezelfde set die ik al had maar dan met 3
spoeltjes. Die moest ik dus hebben. Ik dacht
me even in te schrijven op de site maar dit
ging niet lukken op korte termijn. Je zou
binnen 4 werkdagen een inlogcode in de
brievenbus krijgen maar dan was de
aanbieding inmiddels afgelopen. Er moest
dus gezocht worden naar iemand die al
ingeschreven was op deze site. Ik heb
verschillende mensen benaderd maar ik kon
niemand vinden. Tot ik op het werk het
verhaal aan een collega vertel. Hij vertelde
me dat een neef van hem met een Zwitserse
getrouwd is en dat zijn schoonouders en
zwager daar woonden. Uiteindelijk heeft de
zwager van de neef van mijn collega dus op
deze set geboden en hem voor mij
gewonnen.

Bovenstaand verhaal maakt dus een leuke
vergelijking met vissen, de aanhouder wint. Ik
heb inmiddels mijn reel afgebouwd en de
andere set gaat waarschijnlijk weer terug
naar Zweden. Nu wat meer over de reel zelf.
De Record 2100 werd zeer populair toen de
Zweedse tournament caster Åke Dalberg er
halverwege de jaren 50 meerdere nationale
en internationale casting wedstrijden mee
won. Er werd een spoel ontwikkeld voor de
2100 van magnesium, deze spoel paste in de
normale 2100 en had conische zijkanten. Dit
bevorderde de lijn afgifte tijdens de worp,
deze spoel stond ook in de catalogus Napp
och Nytt en kon los gekocht worden. Toch
bestond er vraag op weliswaar kleine schaal
naar een reeltje waar nog verder mee
geworpen kon worden. Men bouwde op
speciaal verzoek de 2100 casting, het
grootste verschil met de normale reel is dat

bij dit reeltje een vaste as is geconstrueerd
waar het kleine spoeltje in het midden op
draait. Men heeft de knop op de linker zijplaat
vergroot zodat het mogelijk is tijdens de worp
de weerstand van de spoel te verlichten. Ook
zijn er nummers in de zijplaat geslagen zodat
men kan zien hoe men de rem ingesteld
heeft. Dit werd overigens later standaard op
de Record 3000 flyer en de latere
Ambassadeurs. Het kleine spoeltje kon
natuurlijk heel weinig normale lijn bergen,
daarom gebruikte men speciale lijn zo dun als
een mensenhaar (Nvdr : tot 2/00!). Men
gebruikte een sterkere voorslag aan het
castinggewicht, de voorslag werd enkele
slagen op de spoel gedraaid voor de worp.

De dunne lijn fungeerde enkel als volglijn. De
hengels die men gebruikte waren hengels
met een minimum aan ogen wat zo min
mogelijk weerstand opleverde. Het is niet
bekend hoeveel van deze reeltjes er in
Svängsta gemaakt zijn, ik heb één keer een
Record 2300 gezien op internet. Dit is de
budgetuitvoering van de 2100. Mocht er
iemand zijn die mij nog meer van dit model
kan vertellen dan ontvang ik graag een mail
van u. Mocht iemand een vraag hebben dan
is dit uiteraard ook geen probleem.
Mijn e-mailadres is:
jeroenenerica@gmail.com
Jeroen Mur

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

Nu al een collectoritem !
Een nieuwe en fel uitgebreide herdruk van het boek dat reeds dateert van 10 jaar geleden en bijna
onmiddellijk was uitverkocht. Het boek bevat meer dan 100 blz. en tien kleurenplaten van vliegen,
alsook diverse en uitzonderlijke andere kleur- en zwart-wit foto’s.
Het eerste deel van het boek geeft een overzicht van de geschiedenis van het vliegvissen in België
en meer bepaald in de Ardennen, met bespreking van de markante figuren, boeken en unieke
historische achtergronden. In het tweede gedeelte worden 50 échte (oude en nieuwe) Belgische
vliegen uitvoerig beschreven met hun bindpatronen. Vliegen die nog steeds inzetbaar zijn en niet
alleen in onze Ardennen. Dit boek is een must voor elke vliegvisser uit de lage landen. Nooit werd
dit onderwerp -het gevolg van 15 jaar opzoekingwerk- eerder behandeld.
De oplage is beperkt en het is verstandig nu reeds te bestellen. Na verschijning wordt het boek
onmiddellijk toegestuurd. Bestellen kan op www.hugomartel.be
Prijs: 25 euro (+ 2 euro verzending – enkel binnen België).
Storten op de rekening IBAN BE21 7000 0342 9703 - BIC AXABBE22 van Hugo Martel
(volledig adres vermelden!) of via www.visboeken.nl
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Een rondje verzamelen met Harry
Inleiding
Omdat onze club de (goede) traditie heeft om
minstens een maal per jaar het clubblad aan
de leden te zenden, moet er copij worden
geproduceerd. Dit gegeven zet ons aan tot
schrijven. En dan ligt het voor de hand terug
te blikken op het afgelopen jaar en ervaringen
op verzamelgebied in deze periode te
vermelden. Mijn bijdrage bestaat deze keer
uit een beschouwelijk deel en uiteenlopende
ervaringen.
Van toen naar nu
Vanaf het moment dat ik op eigen benen
stond (economisch gezien dan) heb ik een
fascinatie (afwijking) gehad voor hengelsport(materiaal). Ik ben inmiddels 67 jaar en kan
me allerlei ontwikkelingen op het gebied van
de hengelsport chronologisch goed voor de
geest halen. Zoals de eerste werpmolens (die
ik zag, ze bestonden natuurlijk al langer). Dit
was zo ongeveer het meest begeerde
voorwerp uit mijn tienertijd (een bromfiets
stond er nog boven maar die was echt
onbereikbaar). Ik weet nog dat ik met grote
regelmaat
voor
de
etalage
van
speelgoedzaak annex hengelsportwinkelier
Beudeker (Hoofdstraat Meppel) stond te
kijken naar de visspullen. Daar lag ook de
Mitchell CAP, voor 35 guldens! Deze bleef
jaren onbereikbaar voor mij, pas aan het eind
van de middelbare school lukte het mij, na
een lange spaaractie, dit Cappie te kopen. Ik
was de koning te rijk. De bijbehorende
werphengel was aanvankelijk een bamboe
top gemonteerd in een bezemsteel (nee,
geen hele) voorzien van eigengemaakte
ringen van ijzerdraad. Ik geef toe, het was
een beetje behelpen maar het visplezier was
er niet minder om. Het Staphorster veld was
in die jaren mijn territorium. Met een
aquariumachtige kwaliteit, zuiver, helder en
stikvol vis.
Vanaf die periode ben ik ook leesvoer gaan
“verzamelen” (= een ander woord voor “te
beroerd om op te ruimen” zou ongetwijfeld de
definitie van Kees Ketting geluid hebben).
Deels in de vorm van abonnementen op
hengelsportbladen, deels via catalogi, folders,
boeken etc... De beperkingen waren
aanvankelijk vooral financieel (het was toen
nog in de mode per gezin 1 kostwinner te
hebben) en gebrek aan kennis van het
aanbod. TV, internet, etc. was er niet of
mondjesmaat. Toonaangevende zaken had je
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vooral in de Randstad. Als ik daar een enkele
keer moest zijn ging er een wereld voor me
open (Peeters, Jan Schreiner, Fenger, van
Beurden die hadden spullen die ik in mijn
regio niet tegenkwam). Ik denk er met
weemoed en plezier aan terug. In de loop der
jaren groeide het “vergeten weg te gooien” uit
tot vele jaargangen van zo ongeveer alle
Nederlandse visbladen. Plus
een aantal
Engelse en Duitse abonnementen. Soms
wisselde ik van abonnement, soms zegde ik
op. Soms stopte een blad er mee (ik denk
aan “Voor en door de Visser”, klein maar heel
fijn...) Dit resulteerde in ettelijke kubieke
meters
aan jaargangen en wanden vol
visboeken. Op zich dus absoluut geen
prestatie: gewoon te lui geweest om weg te
gooien.
Nu
Inmiddels heb ik iets meer tijd gekregen (
tevens ondersteund door stimulerende
woorden van mijn lieve gezellin) om na te
denken over wat ik met al die gestolde
visvreugde ga doen. Ik wil wel weten wat ik
weggooi… dus lees ik alles eerst door... en
krijg er heerlijke nostalgische emoties door...
maar het ruimt niet echt op.
Het geschetste traject geldt ook voor boeken,
hengels, molens, kunstaas, onderdelen en
vele aanverwante artikelen. Blijft dus de
vraag: hoe krijg je dit uitdijende hengelheelal
op een goede manier onder controle? Leeftijd
en leefruimte zijn niet onbegrensd. Voor
serieuze suggesties in de richting van een
oplossing hou ik mij van harte aanbevolen.
Denk maar eens met me mee. Overigens:
anderen, o.a. Jan Eggers hebben ook al eens
deze materie ter sprake gebracht. Aan het
eind van mijn artikel vindt je mijn e-mail adres
en tel. nr.
Waardevol?
In het afgelopen jaar heb ik een aantal keren
van nabij meegemaakt dat een omvangrijke
“verzameling” hengelspullen een nieuwe plek
moesten vinden. Soms op heel korte termijn.
Ook dit onderwerp is wel eens vaker aan de
orde geweest. Of hier voor onze club ook
taken zijn weggelegd? Ik denk dan met name
aan een “doorverwijsfunctie”. Er is binnen
onze club toch een grote hoeveelheid kennis
en deskundigheid aanwezig. Merkgebonden
(DAM, ABU, Mitchell, etc.) maar ook op
speciaal terrein (tuigenplankjes, ivoren

kunstaas, splitcane hengels korter dan 2
meter, etc.) Hoe je deze “know how” zodanig
kunt organiseren dat bovengenoemde vragen
er mee kunnen worden beantwoord is een
doordenkertje; ik ben er in elk geval nog niet
uit. Hoe tuig je eventueel een “infocentrum“
op? Een bijkomend aspect is het volgende:
hoe verleidelijk is het om een vraagsteller (“ik
heb hier van mijn oudoom een grote
hoeveelheid houten hengels en vismolens
georven (geërfd); volgende week moet het
huis leeg zijn, wat moet ik met deze spullen,
hebben jullie interesse ?”) niet wijzer te
maken
dan
zij/hij
is?
Integriteit,
(markt)deskundigheid en vertrouwen zijn m.i.
onlosmakelijk verbonden met dit vraagstuk. Ik
sluit niet uit dat we hier als club geen rol in
(kunnen, willen) spelen. Maar dat er wel over
nagedacht mag worden (om te voorkomen
dat ook uniek hengelsportmateriaal bij het
grof vuil terecht komt) lijkt me voor de hand te
liggen.
Ik krijg ook wel eens vragen in de sfeer van:
Ik heb hier een Paine splitcane hengel uit
1895; wat is ie waard? Naar wie verwijs je
eventueel door? Je kunt zeggen “Zet maar op
Marktplaats of eBay”. Soms doe ik dat ook, er
zijn echter ook situaties waarbij je een
specifieker advies zou willen geven. Hoe ga
je dan te werk?
Inmiddels heb ik vrij veel lectuur (catalogi) en
boeken (naslagwerken) over oude en
bijzondere hengelspullen (enkele 10-tallen
zeker). Ook internet biedt interessante
mogelijkheden. In het verleden is, als ik het
me goed herinner, ooit een lijst verschenen
met boeken op dit gebied. Maar er is veel bij
gekomen, een actualisering lijkt niet
misplaatst. Ik ben (ook) digibeet, maar hier
moet
met
onze
hedendaagse
ICTmogelijkheden iets nuttigs in te doen zijn.
Opmerkingen en suggesties zijn van harte
welkom.

schaars. Dus neem ik behoorlijk wat spullen
van hier mee naar daar. Hij blij (en ik ook).
Het vismateriaal wordt er genadeloos getest.
Ik had een stel hengels meegenomen (2delig). Keurig verpakt in een stevige
lichtgewicht foudraal. Mocht kosteloos mee
als het totale bagagegewicht beneden de 23
kg. bleef... Mooi dat er op Schiphol 60 euro
extra betaald moest worden. Het tijdperk van
de 2-delige hengels is daarmee voor vliegers
voorbij. Hier zie je een (economische) impuls
richting meerdelige reishengels. Dit even
terzijde. Voor antiek hengelmateriaal hoef je
niet naar Chili. Of je moet oude handlijnen
(zelden antiek) of stenen pijlpunten (wel zeer
antiek, maar verboden uit te voeren) willen
verzamelen. Ik kan nog melden dat zand en
zeewater een slopende werking hebben op
molens (en hengels) en dat je ook hier grote
kwaliteitsverschillen kunt aantreffen. Bijna
altijd openbaart zich dat na verloop van tijd.
De (ervarings)praktijk heeft altijd het laatste
woord, ondanks de fraaie reclame bij de
introductie van nieuwe materialen.

Een rondje langs de velden

Altijd een bron van (dagelijkse) informatie en
soms vreugde. Ik heb via MP een paar leuke
aankopen kunnen doen (o.a. een uniek
exemplaar van de “naafreel”, ook wel
Bik(e)reel genoemd, naar de aanbieder op
Marktplaats- zie de foto). Veel plezier beleef
ik aan de omschrijvingen van de aangeboden
spullen. De Nederlandse taal wordt creatief
gebruikt. Minder waardering heb ik voor
aanbiedingen waarbij wordt gesproken over
“goed werkend”of ”als nieuw”. Terwijl de reel
finaal uit het lood staat (gevolg van een
heftige stuiterpartij) of tandwielen met losse
tandjes. Ook kromme assen komen
regelmatig voor. Dit moet op te merken zijn

Dit is een wat algemeen kopje dat slechts
gedeeltelijk de lading dekt. Dit jaar heb ik zeer tot mijn spijt- de beurzen van Empel en
Zaandam moeten missen. Over Empel
hoorde ik opwindende verhalen... ook
Zaandam kreeg een dikke plus. In ons
volgende
blad
hoop
ik
weer
een
“ooggetuigenverslag”
te
doen.
Deze
afwezigheid had voornamelijk te maken met
een langdurig bezoek aan vrienden, ergens
aan de lange Chileense kust. Mijn vriend
aldaar vist heel veel (voor de lol en voor de
pot), maar moderne materialen zijn er

Mullock en Hildebrandt
Dit blijven interessante veilingen. Hildebrandt
heeft relatief veel jonge loten in het
assortiment; Mullock is meer van oude
spullen. Regelmatig vind je in Classic Angling
(heerlijk blad is dat toch) nabeschouwingen
van
de
veilingen.
Trends
worden
waargenomen, bijzondere aanbiedingen of
prijzen worden vermeld. Uiteraard achteraf,
anders zou je (met voorwetenschap) leuke
koopjes op de kop kunnen tikken. Ik heb in
het afgelopen jaar op geen van beide
veilingen een “bid” gehonoreerd gekregen,
dus doe ik waarschijnlijk iets fout. Het zij zo.
Dus gauw verder naar
Marktplaats
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als je aan de slinger draait... Afbeeldingen
van hengels die niet geheel op de foto staan
en die 10cm van de top missen. Gelukkig zijn
wij als verzamelaars onder elkaar het hier
over gloeiend eens: zoiets doe je niet!

dagje uit) leverde in de afgelopen periode 2
splitcane hengels van het onvolprezen merk
Mol en Wilco op. Dat kon je nog net aan het
embleempje zien. De verkoper, een oud
mannetje die zich niet meer aan de waterkant
vertrouwde (zeker niet bij iets hardere wind)
deed ze voor weinig van de hand. Helaas
waren de hengels wel erg op hun baasje
gaan lijken, slechte ogen, krom en ook wat
korter geworden... Ik heb ze toch
meegenomen en vreugde alom. Reken maar
uit: mannetje blij, ik blij en de nieuwe
eigenaar superblij. Wie zei dat verzamelen
geen vreugde geeft?
Huy (Wanze)

Naafreel of Bik(e)reel
Wolvega
Op de plaatselijke drafbaan wordt met
regelmaat een bescheiden maar wel
gezellige (tenminste bij droog weer)
rommelmarkt gehouden. Midden in het
waterrijke Friesland betekent dit: regelmatig
hengelspullen. Recent nog een aantal
hengels, uit een nalatenschap (de aanbieder
had er zgn. niets mee, wilde alleen het spul
niet -weer- mee terug nemen naar huis)
waaronder een mooie 11 1/2 ft 1 ¾ lbs.
Karperhengel. Handmade, gemaakt voor
Browning. Keurig mat zwart afgewerkt met
slechts lichte lak beschadigingen. Zeer fraaie
actie, kortom een heel mooie penhengel. Hoe
kom je achter de “roots”van deze stok. Omdat
het erwtensoepweer was had ik alle tijd op
zoek te gaan in oude folders. En warempel, in
1989 werd deze hengel uitgebracht door de
REFLEX groep. Voor een stevige prijs, dat
wel, maar ik weet nu dat ik een goede
aankoop heb gedaan. En dat het tochtje naar
de drafbaan niet voor niets was.
IJ-markt
Deze leuke markt (zeker bij mooi weer,
buiten, met de gratis veerpont vanuit het
Centraal Station naar de overkant, heerlijk
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Zo als gewoonlijk weer een hele leuke
“bourse” in Huy. We hebben er in de buurt
overnacht in een klein kasteeltje (we wilden
eens iets anders). Zeer sfeervol maar wel
ijskoud (het vroor 15 graden). We zijn ’s
ochtends voor dag en dauw (na een
uitgebreide krabpartij om het ijs van de ruiten
te halen) stapvoets naar Wanze gereden.
Veel plaatsen waren nog verraderlijk glad (en
ik ben geen hellingen gewend). In verband
met de kou werd de zaal iets eerder
geopend; we wisten niet hoe snel we naar
binnen moesten gaan. En zie, al snel was het
daar warm en gezellig en was het leed
geleden. Goede zaken gedaan (vooral
afdeling “inkoop”). Dus na afloop met een
warm gevoel de kou weer in richting Zwolle.
Omdat een aantal andere (rommel)markten
geen verzamelwaardige zaken opleverden
sla ik die deze keer over.
Alles of niets
Enige tijd geleden kreeg ik de kans een
aantal verhuisdozen vol molens, tuigjes,
aasketels en aanverwante artikelen te kopen.
In een keer alles: of niets. Er zit altijd een
gokelement in zo’n aankoop, je kunt er
grandioos mee de (vis)boot in gaan; niet alles
is wat het lijkt. Maar op basis van een aantal
herkenbare toch wel interessante stukken
kwamen we een alleszins redelijke prijs
overeen. Ik noem een paar topics: een B&R
splitcane hengel (topje helaas iets ingekort, is
inmiddels verholpen) en Arjon Split
spinhengel, in prima conditie. Een hele mooie
DAM Quick splitcane hengel, puntgaaf, met
een ovale zinken koker. Had ik nog nooit
eerder gezien. Een selectie Cardinals
(waaronder 33, 44, 4, 4x, 54). Een jaren 70
Ambassadeur 5000 in heel redelijke toestand.
Diverse Mitchell molens waaronder een

gebruikte 300DL! Een paar Zangi’s. En een
groot aantal molens van het bekende merk:
dertien in een dozijn. Maar goed, ik had voor
dagen poets en smeerwerk en ben er nog
niet klaar mee. Sommige ongerechtigheden
laten zich wegpoetsen = plezier. Soms ook
ontbreken onderdelen of zijn ze aan
vervanging toe en dan is een “huisvoorraad”
onderdelen een rijk bezit. (Pas geleden nog
weer een voorraadje aangeschaft, zat veel
bruikbaars bij). De voorraad onderdelen
neemt langzamerhand zodanig in omvang toe
dat een obesitas-associatie reeds gemaakt is.
Vught
Ons jaarlijks evenement ligt alweer een flinke
tijd achter ons. Ik kijk er tevreden op terug.
Het was er gezellig druk, tafelaars en
bezoekers bleken het naar hun zin gehad te
hebben. (Het doel waarnaar wij streven). Ik
denk dat het een prima locatie is; de reden
van wisseling is bekend: Motel Eindhoven
ging verbouwen, er was geen plaats voor
ons. We gaan ons nog nader buigen over de
opzet van de veiling; dat is een verbeterpunt.
Zeker als je weet dat de opbrengst toch een
wezenlijke bijdrage vormt voor de financiële
huishouding van onze club.

Dit is een klein plaatsje gelegen in het fraaie
landelijke Engeland, even ten zuiden van
Londen. Een aantal keren per jaar barst het
uit haar voegen omdat “John and all people”
(Jan en alleman) daar z’n oude spullen
probeert te verkopen.
Er zijn meerdere grote “Fairs” verspreid over
Engeland, allen met een verschillend karakter
maar wel megagroot. Wij reizen er meestal
heen met een Belgisch busbedrijf. Dat houdt
in dat we naar de opstapplaats in België
moeten rijden, daarna met de bus onder het
Kanaal door (claustrofoben kunnen ook een
Ferryvariant kiezen) en dan nog een paar uur
bussen naar de Fair. Na het hoogtepunt
(struinen over het uitgestrekte verkoopterrein)
volgt de terugreis. Moe en meestal voldaan
komen we dan na 36 uur -of langer- weer
thuis (om dan eerst de aankopen eens echt
uitgebreid te aanschouwen). Afgelopen keer
ging het op de heenreis in Valkenswaard een
beetje mis. Het woord zegt het al, er was
Kermis. Een tip voor de locale autoriteiten:
eerst de bewegwijzering in orde maken,
daarna pas de kroeg in. En niet andersom.
We hebben ongeveer 3 maal alle straten en
pleintjes gezien. Leuk plaatsje trouwens. Op
de terugreis was de brug bij Ewijk goed voor
een dik half uur vertraging. Maar…

Ardingly
Ter zake

Jong geleerd is oud gedaan in Ardingly

Ik heb veel leuke dingen op hengelsportvlak
gezien in Ardingly (laatste lettergreep
uitspreken als ”lai”). Gelukkig kon ik mij
inhouden (waar ik dan in de bus weer spijt
van kreeg als je alles nog eens overdenkt).
Een fly-wallet, zo dik als een Big Mac (er
schiet me zo gauw geen andere vergelijking
te binnen, heeft niks met vliegen te maken)
en barstensvol vliegen, met oud schaartje,
leaders, pincet etc. zag er heel interessant
uit. In combinatie met een Hardy reel (een
gehavende GEM, dat wel) moest dat 100
pond kosten. En de verkoper keek daarbij
heel altruïstisch... Het reeltje kon me niet zo
boeien, de wallet (helaas in zeer slechte
conditie, stiksels helemaal los, riempjes
gebroken, leer heel erg gebarsten, haakjes
bruin van de roest, etc.) mocht voor 70 pond
mee. Ik heb maar netjes gezegd dat ik er
eerst nog eens met mijn boekhouder over
moest praten... Was het een Kelly-wallet
geweest, dan weet ik het nog niet. Een aantal
leuke hengels (glas, split-cane) gekocht voor
heel schappelijke prijzen evenals enig
kunstaas, paar boeken, etc. En dan het
leukste van al, bijna aan het eind van onze
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rondwandeling: de HUMPHREY spinningreel. Uit 1946 (volgens Ben Wright). Bijzonder
fraai gemaakt van roestvrij staal (en een
bronzen
buslager),
doosje
erbij,
werpinstructies, gebruiksaanwijzing, etc. Het
hele spulletje is op foto gezet ter illustratie
van dit verhaal.

De Humphrey-reel in al zijn glorie
Ik ben (thuis) gaan googelen, er is een heel
verhaal over deze reel te vertellen, maar dat
doe ik in het volgende nummer. Plus
aanverwante artikelen (ik heb ooit een HiThumb reeltje gekocht waar de lijn vanaf een
spoeltje op de achterzijde van het reeltje door
een buisje naar de voorkant wordt gevoerd.
De Humphrey laat de lijn aan de zijkant het
reeltje verlaten, zie de foto). Google eens op
Horrocks-Ibbotson Co. 1916 Hi-Thumb en je
leest interessante dingen. Ik kom er, zoals
gezegd, in het volgende clubblad uitgebreid
op terug. Niet omdat ik ter zake deskundig
ben, maar wel omdat dit een stukje
reelhistorie behelst wat voor mij een volledig
onbekend terrein is. Ik hoop dat leden van
onze
club er op willen reageren, zo
ontwikkelen we onze kennis.
De verkopers van ons Humphrey reeltje
waren een enthousiast ouder echtpaar. Ik
heb ze met een foldertje op onze beurs in
Vught geattendeerd. Ze kenden het niet maar
leken wel geboeid en hopelijk komen ze
onze beurs bezoeken...

Livres
In het kader van de eerder beschreven
pogingen om de verzamelde materialen te
ordenen kwam ik een stel oude boeken
tegen. In het Frans. Niet mijn sterkste taal. Ik
wil proberen er anderen gelukkig mee te
maken, een enkel boek is al toebedacht aan
iemand. Het gaat om de volgende titels (ik
zal ze meenemen naar Vught):
1. Joël Monti. Pêcher la Loue (de la
technique au fait social) 1992, 94 blz.
2. ABC des pêches sportives (1927) 548 blz.
Diverse auteurs. (A. Les peches a la
mouche, par A.P. Decantelle, B. Les peches
au lancer en C. Les peches en mer).
3. La pêche Fluviale en Belgique (1915) 410
blz.
4. La pêche moderne (Encyclopédie du
pêcheur) Larousse. (1921) 590 blz. div.
auteurs.
5. A. Thomazi. Histoire de la pêche. (1947)
646 blz.
6. A. Gobinot. Comment pêcher?. (1926) 264
blz. + aantal krantenknipsels uit die tijd.
7. Michel Duborgel. La pêche et les poissons
de rivière (1955) 350 blz. paperback.
Verzamelen blijft boeiend. (Oude) hengelsportspullen geven iets extra’s, er zit vaak
een wereld van emotie, natuur en avontuur
achter. Het verzamelen is ook een proces: je
begint met weinig en in de loop der jaren
neemt niet alleen de omvang toe, maar moet
je ook keuzes maken. Dat vraagt om
zelfdiscipline. Er zijn veel keuzecriteria
(financieel, inhoudelijk). En wanneer is je doel
bereikt? Ik zou het niet weten.
Als lezers willen reageren op mijn geschrijf:
gaarne! Mijn e-mail adres:
h.n.kelly@hetnet.nl
tel. 038 4538994
Harry Kelly
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Onze Eurobeurs op zaterdag 27 oktober gaat door in het Van der Valk Hotel in
VUGHT !
Bosscheweg 2, 5261 AA Vught
Maak dus niet eerst een ommetje langs Eindhoven, want daar valt niets meer
te beleven...
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De droomwens van Hugo
Vraag een aantal VHV leden of ze Hugo
kennen en vermoedelijk komt dan ook de
achternaam Martel in beeld. Dit artikel gaat
over de ultieme wens van Hugo Martel die hij
mij een paar jaar geleden tijdens eens
Eurobeurs in Eindhoven vertelde en die in de
herfst van 2011 gerealiseerd werd. Maar
voordat ik daarover meer ga vertellen, eerst
nog wat meer informatie over onze
vriendschap die nu al meer dan 30 jaar duurt.
In juni 1982 was ik op bezoek bij
snoekprofessor Fred Buller en kreeg als grote
verrassing een luxe exemplaar van “Pike and
the Pike Angler”. Een nog grotere verrassing
was dat dit boek opgedragen was aan
Richard
Walker,
Hugh
Falkus
en
ondergetekende en ik ben er nog altijd zeer
vereerd mee. Het was in dit boek dat ik op
pagina 112 voor het eerst de naam Hugo
Martel tegenkwam. Ik hoorde van Fred dat
Hugo hem geholpen had met de zoektocht
naar kanjersnoeken van het Europese vaste
land en hij woonde in Brugge-St. Kruis.

Fred geeft Hugo uitleg.
In deze periode begon ik mijn eerste artikelen
in Voor en door DE VISSER te schrijven en
kwam er ook in diverse visbladen de vraag of
het een goed idee zou zijn om een
snoekstudiegroep op te richten? Of ik eerst
naar Hugo geschreven heb of hij naar mij,
weet ik op dit moment niet 100% zeker meer.
Maakt ook niet uit. Ja, het maakt wel uit en ik
heb dus net het boek over 25 jaar SNB
gepakt en lees op pagina 92 dat Hugo mij in
maart 1983 een brief gestuurd heeft, kopie
hiervan heb ik nog, en dat we sindsdien heel
veel uren over snoek gepraat, geschreven en
gefilosofeerd hebben. Natuurlijk hebben we
ook samen gesnoekt en ik ving mijn eerste
Belgische snoek in Zomergem en Hugo ving
in West-Friesland de eerste snoek van een
visweekend die hem een rondje voor de hele

groep kostte. Hij was bij de oprichting van de
SNB, gaf lezingen, zat in diverse forums,
werd SNB bestuurslid en dat was een mooie,
drukke tijd. Hugo was bovenal vliegvisser met
de vlagzalm als lievelingsvis en hij zal de trip
naar Rusland waar we heel veel vlagzalmen
vingen, nooit vergeten. Kortom we hadden
zoveel gelijklopende interesses dat er altijd
meer dan voldoende gesprekstof was als we
elkaar bezochten of gewoon op een
manifestatie of beurs tegen kwamen. We
werden natuurlijk lid van de VHV, niet zozeer
als fanatieke verzamelaars maar meer als
vissers die minder weggooiden dan andere
vissers. Een leuke bijkomstigheid was dat
onze vrouwen ook goed met elkaar konden
opschieten
en
ook
dezelfde
hobby
hadden/hebben: shoppen! Tot zover de vrij
lange inleiding en nu over naar de
droomwens van Hugo.
Een retourtje Amersham
Ik weet nog goed dat Hugo me tijdens een
Eurobeurs in Eindhoven liet weten dat hij nog
een grote wens had. Nee, dat was niet het
vangen van een record vlagzalm en ook niet
een metersnoek in Vlaanderen. Het was iets
dat zeer waarschijnlijk alleen Jan Eggers kon
regelen: een bezoek aan Fred Buller.
Wetende dat Fred de 80 jaar al ruimschoots
gepasseerd is, hij werd 85 in oktober, was het
wenselijk om niet te lang te wachten want
Magere Hein komt op die leeftijd al om de
hoek kijken. Maar ook wist ik dat Fred het
ondanks zijn hoge leeftijd nog zeer druk had.
De eerste editie van zijn nieuwste boek “The
Domesday Book of Giant Salmon” was net
uitgekomen en had als gevolg dat er weer
een groot aantal nieuwe kanjerzalmen,
vooral uit Scandinavische landen, aangemeld
werden. Reden om meteen maar een Volume
II van 230 pagina’s te realiseren en dit
tweede deel werd in 2010 gepresenteerd.
Fred had me al over de telefoon verteld dat
dit zijn laatste boek was en dat hij het wat
kalmer aan ging doen. Nou ja, kalmer aan. Hij
had nog één project op het oog: het
archiveren van de ruim 5000 brieven die hij
sinds 1943 ontvangen en geschreven had,
daarover later meer.
Ik heb hem tijdens deze minder drukke
periode voorgesteld om samen met Hugo een
keer langs te komen en gelukkig viel dit
voorstel meteen in goede aarde. We zouden
hem, en vooral zijn vrouw Margaret, minimaal
overlast proberen te bezorgen en ergens in
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de buurt wel een hotelletje vinden. Fred
adviseerde ons The Saracen Head in
Amersham, een prima keuze, en september
2011 kwam als datum goed uit.

Hugo keek zijn ogen uit, vooral naar de
enorme verzameling boeken die Fred niet
alleen verzameld had maar ook allemaal zeer
nauwkeurig gelezen had, op zoek naar
interessante quotes en grote snoeken en
zalmen. Zijn geheugen laat hem geen
seconde in de steek en na 10 minuten praten
lagen er al de nodige zeer oude en ook
nieuwe boeken opengeslagen op de grote
oude eiken tafel uit vijftienhonderd zoveel.

Saracens Head Inn, een prima hotel in
Amersham.
Onze dames konden ook meekomen,
Margaret vond dat leuk want mijn vrouw was
al een paar keer eerder op bezoek geweest
en dat klikte prima. Hugo verzorgde de ferry
van Calais naar Dover, ik mocht met eigen
auto links rijden en vol goede moed gingen
we in half september naar Amersham. We
zouden een volle dag bij Fred blijven en dan
in de avonduren samen gaan eten in een
restaurant naar zijn keuze. De reis verliep
voorspoedig en Fred was ook opgelucht toen
hij mijn telefoontje vanuit het hotel kreeg. Tja,
het is bepaald geen pretje om in de file te
staan op de M25 ringweg van Londen maar
na een pintje lager bier waren we dat snel
vergeten.
Een oude stal als een soort museum
Het huis waar de man, door wie ik in het
grote snoekenwereldje beland ben en de
bijnaam “The Pike Ferret” kreeg, woont, was
eigenlijk een oude stal die bij de Kennel Farm
van schoonzoon David hoort. Samen met
mijn vrouw heb ik daar in de 80er jaren
geholpen deze cottage letterlijk en figuurlijk
uit te mesten. Het is een schitterende locatie
geworden en ik zou zo in zo’n oude cottage
met veel historie willen wonen.
De ontvangst de volgende morgen was zeer
hartelijk en het kistje met zeer goede Franse
wijn viel bij Fred en Margaret in zeer goede
aarde. Ik zeg wel eens dat “oud worden niet
erg is maar wel hoe je oud wordt” Hier waren
we op visite bij twee mensen van ieder 85
jaar op wie de ouderdom, afgezien van wat
kleine kwaaltjes, geen vat scheen te krijgen.
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In de tuin achter de cottage.
Zelf had ik ook een doos met visboeken en –
bladen met vooral informatie over grote
snoeken en zalmen meegenomen en Fred
maakte al weer snel aantekeningen. Hij zou
deze informatie niet zelf verwerken maar had
een goede vriend met de naam Dave Hatwell
“aangesteld” om deel drie van het Domesday
Book of Giant Salmon te realiseren. Fred
vond het een goed idee om me kennis te
laten maken met deze Dave dus belde hij
hem meteen. Een zeer goed gesprek over
een toekomstige samenwerking met Hugo en
mij en het contact en het uitwisselen van
foto’s en tekst kon nu via e-mail. Fred Buller
vindt al die moderne communicatiemiddelen
maar niets en vooral ingewikkeld en regelt
alles nog via telefoon en brieven. Op de
vraag van Hugo of hij echt alle brieven
bewaard heeft, werd er een ladekast
geopend met echt duizenden brieven en
kopieën van verstuurde brieven. Dave
Hatwell was bezig deze te archiveren en had
inmiddels het grootste deel van mijn
schrijfsels in de lade Jan Eggers opgeborgen.
Natuurlijk mocht ik er in kijken en het is een
vreemd gevoel oude handgeschreven brieven
over grote 18 kg plus snoeken van 30 jaar
geleden met de kennis van nu te lezen. Ik
realiseerde me dat ik destijds veel naïever
was en zondermeer de gegevens over lengte
en gewicht geloofde. Graag zou ik al die
brieven nog eens zeer kritisch lezen en er
zouden zeker een aantal grote snoeken
gediskwalificeerd worden en uit de Big Pike
List verdwijnen. Een goed idee vonden Fred

en Dave en wie schetst mijn verbazing toen ik
een paar weken later een pakket per post
kreeg
met
kopieën
van
al
mijn
handgeschreven brieven en de antwoorden
van Fred. Uniek en interessant materiaal
waar ik weer heel wat winterdagen mee bezig
zal zijn.
Meer snoekhistoricus als snoekvisser
De uren bij Fred vlogen voorbij en Hugo was
verbaasd over de zeer uitgebreide kennis van
Fred
over
het
Engelse
en
Ierse
snoekgebeuren en dan vooral over de
periode van voor 1950.

probleem dat er bij het overlijden van Fred
heel veel kennis verloren gaat. Om te zorgen
dat er toch veel kennis bewaard blijft, is er
een programma met de naam “Recollections”
gestart. Fameuze personen uit de Engelse
fishing scene discussiëren met elkaar, laten
fotomateriaal etc. zien en dit alles wordt
digitaal op CD vastgelegd. De eerste CD met
gesprekken en discussies tussen Fred Taylor
en Fred Buller is net uitgebracht en aan de
tweede, met Des Taylor en de nog niet zo
lang geleden gestorven Barrie Rickards,
wordt gewerkt.
Ik ben van mening dat er in Engeland meer
aandacht besteed wordt aan de geschiedenis
van de sportvisserij dan in Nederland.
Sportvisserij Nederland zou volgens mij op dit
gebied het voortouw moeten nemen, wait and
see.
Een heet avondmaal als afscheid

Op deze harmonika staan alle boeken die
Fred schreef.
Het klinkt misschien vreemd, maar deze
snoekprofessor die voor zijn verdiensten door
Queen Elizabeth geridderd is, heeft relatief
weinig op snoek gevist maar veel meer op
zalm. Destijds, zo’n 25jaar terug, had Fred
een cottage aan de oevers van Lough Mask
in Ierland waar hij wel op snoek viste. Deze
cottage heeft hij verkocht en viste daarna
vooral op zalm in Schotland. Kon hij over de
technische kant van het vissen op snoek met
modern kunstaas zoals jerkbaits weinig
vertellen, over het vissen met de vlieg op
zalm des te meer.
Misschien zal het lezers verbazen als ik vertel
dat ik geen seconde samen met Fred gevist
heb. Is niet erg want de vele, vele uren die ik
met Fred, soms ook samen met Richard
Walker, Kevin Maddocks en Fred Taylor, als
pratend en discussiërend heb doorgebracht,
gaven veel plezier. Op de vraag van Hugo
wat er nu allemaal gebeuren moet met zijn
zeldzame boeken, alleen al de luxe uitgaven
van zijn eigen boeken zijn een vermogen
waard,
en
alle
andere
unieke
hengelsportspullen, kwam een duidelijk
antwoord: er is een stichting opgericht die dit
materiaal gaat beheren. Blijft over het

Deze dag op Kingham’s Vine, zoals de
officiële naam van de stulp van Fred luidt,
ging veel te snel voorbij en de wensdroom
van Hugo was helemaal uitgekomen. De
dames hadden zich ook goed vermaakt en
verbaasden zich er over dat wij het zoveel
uren in het werkvertrek pratende hadden
weten te houden. Ik verbaasde me daar echt
niet over want na een goed glas wijn en een
heerlijk glaasje oude port praat het heel
gemakkelijk.
Toen we laat in de middag de Kennel Farm
verlieten, was dat maar een afscheid voor
een paar uurtjes. Margaret had ons verteld
dat zij en Fred graag bij het Thaise restaurant
in Amersham, schuin tegenover ons hotel,
wilden dineren en dat was prima. Het werd
een zeer gezellige avond met een aantal
behoorlijk spicy gerechten die dan weer
geblust werden met een goed glas wijn. We
kregen van Fred een uitnodiging om ijs en
weder dienende nog eens langs te komen
want hij vond vooral de discussies over de
verschillen op hengelsportgebied tussen
Engeland en het vasteland van Europa zeer
interessant. Als het mogelijk is zullen we dat
zeker doen. Hugo ging zeer tevreden en met
de handtekening van Fred in een aantal
boeken weer richting België. De dames
gingen de volgende dag nog lekker shoppen,
wij ook maar wel in een leuke Orvis shop en
zo kwam er een einde aan de trip waar niet
alleen Hugo maar iedereen van genoten had.
Jan Eggers
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Medewerking en hulp verzocht
Ons lid Jan Gall rekent op ons aller hulp en medewerking om nog enkele ontbrekende data te
weten te komen.
Van een hoop boeken, brochures, folders, enz. zoekt Jan nog steeds naar het jaar van uitgave.
Kunnen jullie helpen, dan graag een bericht naar gall.1@hccnet.nl
Gebruikte afkortingen : g.o. = geen omslag (of kaft) / m.o. = met omslag / krt. = kaart / bro. =
brochure / pos. = poster
Aichile D.
Bastiaens M.
Beijer E.
Belgische karperstudiegroep
Bergen van W.
Berg v.d. G.A.E.
Bronsgeest P.
Bruining H.
Bungp.Vlietlanden
Cantharella sp.h.
Cantharella sp.h.
C.c.c.v.
Cipro
Com.b.vis.en Ovrij
Cvg - og
Diekerhof/Nieuwenhuizen
Dierenbescherming
Dorsman L.
Fed.Friesland
Graaf de F.
Haanstra W.
Haanstra W.
Haanstra W.
Haanstra W.
Heidemij
Hengelaarsb. Leiden
Hengelsport Geers
HSV-Delft
Hsv-Zeist
Janitzki A.
Langstraat D.J.
Langer A.
Mepps
Min.Vlaamse gem.
Min.Vlaamse gem.
Misset C.
Misset C.
Misset C.
Misset C.
Misset C.
Ned.bureau v. toerisme
NVVS
Nvvs
Nvvs
Nvvs
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Wat iedere hengelaar moet weten. (5e oplage)
Onze zoetwatervisch/hengelsport. (4e druk 12 Fr. 63 pagina’s)
Grote Sportencyclopedie (Cast/Hengel) (2e dr.)
Karperlogboek.
Handboek voor de veld-wachters bosch-wachters,
en opzieners over de visscherijen.
Letterlijke vertaling v.d. wetenschappelijke namen enz.
Vissen in Denemarken. (en ook de andere landen Beet specials)
Een dag uit visschen.(op kaft jongens aan strand)
Waterkaart "De Vlietlanden” (oplage 2000 st)
Voor een onvergetelijke vissportvakantie in Zuid-Ierland.
Ierland sportvisserij.
Reglement der openbare hengelwedstrijden.
Verantwoord vissen op karper.
De beroeps binnenvisserij in Nederland.
Het 1000 stekken boek Oost-Gelderland
Peuren doe je zo. (1e druk)
Vissen hebben ook gevoel.
Dieren in hun omgeving. (zoetwatervissen)
Sportvissen in Friesland.
De Stabilo Werpdobber.
Wonderen van rivieren en meren.(2e dr.)
Beeldschrift "De Hengelaar". (2e dr.)
Beeldschrift "Het Visschertje". (2e dr.)
Beeldschrift "Het Visschertje". (3e dr.)
Beeldschrift "Het Visschertje". (? dr.)
Wat zij is, wat zij doet, wat zij beoogt, hoe zij werkt.
Waterkaart Leiden en omstreken.
Karpervissen.
Viswaterkaart.
Cursus sportvissen. (jeugd)
De grote visatlas.
De Nederlandse zeevisserij.
Vissen Vangen met Flying Lures. (3e dr.)
De Mepps Spinner Gids. (vert. Eggers)
Gids v.d. sportieve visser. (uitvouwb. pr. frank)
Registratieformulieren Hengelvangst.
Hoe leer ik visschen? (4e druk)
Hoe leer ik visschen? (6e druk)
Hoe leer ik visschen? (7e druk)
Hoe leer ik visschen? (12e druk)
Hoe leer ik visschen? (13e druk)
Nederland hengelsport paradijs.
Als je voor het eerst gaat vissen. (witte kaft blauwe letters)
Beheersvoorlichting v. visstandbeheerders.
Communicatie sportvisserij.
De mensen achter uw stek.

(g.o.)
(g.o.)
(m.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(krt.)
(bro.)

(g.o.)
(bro.)
(g.o.)
(bro.)
(g.o.)
(bro.)
(bro.)
(m.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(krt.)
(g.o.)
(krt.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(bro.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)

Nvvs
Nvvs
Nvvs
Nvvs
Nvvs
Nvvs
Nvvs
Nvvs
Nvvs
Nvvs/Silstar
Onck van A.
Ovb
Ovb
Ovb
Ovb
Ovb
Prov. Groninger Fonds
Prov.viss.Antwerpen
Prov.viss.c. Oost-Vl.
Prov.viss.c. Oost-Vl.
Prov.viss.c. Oost-Vl.
Prov.viss.c. Oost-Vl.
Prov.viss.c. Oost-Vl.
Prov.viss.c. Oost-Vl.
Prov.viss.c. Vla.gew.
Rapala
Rapala
Rapala
Raschke W.
Robbedoes uitg.
Sigloch B.
Sportviss. Hilversum
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
Sportviss. Nederland
St.Visc. Gehandicapt.
Top W.
Top W.
Verhuell A.
VIKArtoens
Visserijfonds
Visserijfonds
Vis.v. "De Hengelsport" Zwolle
Vis.v. "De Hengelsport" Zwolle
Vnv
Vvhv
Vvhv
Vvv
Vvv Graft-De Rijp
Vvv/Nvvs Overijssel
Westfriesland

De Nederlandse Ver. v. Sportv. Federaties.
De NVVS actief voor karpervissers.
Duizend en één prachtige stekken.
Evaluatie gedragscode lood.
Is het vistuig goed uitgelood?
Uitgekiende voertips voor kampioenen.
Vissen een sensatie apart!
Vissen een sensatie op zich !
Wees verstandig met lood.
Als je voor het eerst gaat vissen.
Weten plus doen is vangen.
Cursus Jeugdbegeleiding.(CNHV op kaft)
Cursus Jeugdbegeleiding.(BRES op kaft)
Cursussen Visstandbeheer.
Cursussen visstandbeheer.(inh. verschillend)
Visserijkundig onderzoek voor visstandbeh.
Sportvisserij in Groningen nader bekeken.
Vissen leven niet alleen van Water.
De toeristische Leie en haar meanders.
Druk leven in en rond het water.
Kijk 'ns onder water.
Meetjeslandse Kreken.
Oude Scheldearmen van Gent tot Kluisbergen.
Planten aan en in het water.
Vissen in Vlaanderen.
Rapala
Rapala mini visgids.
Vistechnieken.
Zoetwatervisschen van midd. Europa.(deel 2 prijs per plaat f1)
Hengelhindernissen. (miniboekje)
Het abc van de hengelsport.
Sportvissen in Hilversum.
Kerend tij. Sportvisserij in het Waddengebied.
Nachtvissen goed geregeld.
Sportvissen op Voorne-Putten-Rozenburg.
Sportvissen in Rottemeren.
Sportvissen in Vlietland.
Sportvissen in Krimpenerwaard.
Sportvissen in de Reeuwijkse Plassen.
Sportvissen in Midden-Delfland.
Sportvissen in IJsselmonde.
Vangstregistratie.
Vissen natuurlijk.
Complete visplaatsen voor mensen met een handicap.
Zeevissen. (1e druk)
Zeevissen. (2e druk)
De visch en de mensch.
Visserslatijn. (mini boekje)
De wetgeving op de riviervisserij in de Vlaamse provinciën.
De code van Goede Hengelpraktijk.
Waterkaart Zwolle.
Waterkaart Salland.
Wat is vliegvissen?VNV? Ned. vliegvisser?
Vissen & Vissen in Vlaanderen.
Zoetwatervissengids.
Zeevissen rond Terschelling.
Land tussen twee zeeën. (bro-krt)
Vis Provincie.
Sportvissen in rustig Westfriesland.(bro-krt)

(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(g.o.)
(g.o.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(g.o.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(g.o.)
(bro.)
(bro.)
(pos.)
(pos.)
(bro.)
(bro.)
(pos.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(g.o.)
(bro.)
(krt.)
(krt.)
(bro.)
(g.o.)
(g.o.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)
(bro.)

27

Mutaties ledenlijst
Nieuwe leden :
Milan Kolar
Plavsko 184
378 02 Straz nad Nezarkou
Czech Republic
email: kolarmilan2@seznam.cz
fishing badges, medals, small flags, patches, pendants and stickers
Adreswijziging :
Hendrik Béatse
Koning Leopold II-laan 131
9000 Gent
Belgium
Phone: 00/32/(0)473/632042
e-mail: hbeatse@skynet.be
Classic carp fishing and spinning rods, ABU & Hardy tackle
Hans Brinkel
Loosduinse Hoofdstraat 293
2552 AD Den Haag
The Netherlands
e-mail: hbrinkel@gmail.com
Old and antique Dutch tackle, antique reels and unusual tackle items
Jean-Marie Van den Eynde
Hofstraat 17
1982 ELEWIJT-ZEMST
Belgium
Phone: 00/32/472/549671
e-mail: jm.vandeneynde@telenet.be
http//users.telenet.be/dobbertjes
Old tackle and accessories
Beëindiging lidmaatschap:
G.J.B. Deuzeman
Bernd Dollase
Arthur van der Meijden
Björn Woudenberg
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
PAK DIE AGENDA EN NOTEER GELIJK!!!
Het bestuur van ons verzamelkluppie heeft voor u de volgende beursdata vastgelegd:
Zoals beloofd hierbij de data van onze beurzen in 2012 en 2013.
EUROBEURS VUGHT 2012 : zaterdag 27 oktober
EMPELBEURS 2013 : zaterdag 9 maart
EUROBEURS 2013 : zaterdag 26 oktober
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