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VOORWOORD
Wat dacht je toen dit clubblad op de deurmat plofte ? Lekker dik, ja toch ? Het samenstellen van dit
blad heeft weer de nodige tijd en energie gekost, maar ik ben ervan overtuigd dat het resultaat er mag
zijn. 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.
Hans van der Kleij bijt de kop af met een leuk artikel over de geschiedenis van de sportvisserij in
Gouda.
Iwan Garay blikt terug op 20 jaar verzamelen van hengelspullen. Hij blikt ook even vooruit: wat moet
er later met alles gebeuren ?
Jean-Paul Ceulemans bezorgde ons een interessant artikel over de Mitchell 498. Zoals we Jean-Paul
kennen, is dit een zeer onderbouwde bijdrage.
Jan Haanstra verzamelt niet enkel Mitchell-molens ! Wanneer hij iets leuks tegenkomt, dan vindt het
wel een plaatsje in zijn verzameling. Dit keer een exclusief stukje kunstaas : de Marionet Bait...
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.
Jan Kamman van Sportvisserij Nederland deelt ons mee dat zij niet enkel beschikken over een zeer
uitgebreide bibliotheek met hengelsportboeken, maar ook over een aardige collectie molens, reels,
enz.
Jan Eggers graaft even in het verleden van de hengelsport aan de hand van oude vismagazines.
Hans van der Pauw denkt met heimwee terug aan de onverwoestbare ABU505.
Harry Kelly neemt ons weer mee op zijn zwerftochten doorheen Nederland, België en Engeland. Ook
een terugblik op de voorbije beurs in Vught kan je van hem lezen.
Adrie Mouthaan laat ons in zijn eigen onnavolgbare stijl genieten van zijn mijmeringen over vroeger.
Verspreid over het blad kan je enkele foto’s zien uit de verzameling haken die Willem van
Eykelenburg en Jolanda van Nijkerk door de loop der jaren hebben opgebouwd.
Belangrijke oproep : samen kunnen we wat doen voor de natuur en het behoud van de bossen !
Indien je na het lezen ons blad weggooit, dan kan je vanaf nu beter kiezen voor een digitale versie.
Deze digitale versie (in PDF-formaat) zal 1 à 2 weken voor de geprinte versie naar de leden worden
gemaild. Gewoon je voorkeur even melden bij onze secretaris Herman Verswijveren...
Noteer alvast volgende data in je agenda:
EUROBEURS

2013: zaterdag 26 oktober (in VUGHT) – wacht niet met reserveren !!!

EMPELBEURS 2014: zaterdag 8 maart
EUROBEURS

2014: zaterdag 25 oktober

Onze Eurobeurs in Vught zal een daverend succes worden : bijna alle tafels zijn reeds gereserveerd !
Zet je eigen verzameling eens in de kijker… door een artikel(tje) erover te schrijven. Enkele -al dan
niet digitale- foto’s erbij en klaar is kees!
Veel leesplezier toegewenst vanwege
Luc de Medts
Voorzitter
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Opkomst van de hengelsport in Gouda
Vanwaar deze korte beschrijving over de
opkomst van de hengelsport in ons land? Het
antwoord
op
die
vraag
is
vrij
eenvoudig…Door het scheppen van een
referentiekader kunnen wij de ontwikkeling
van de Goudse hengelsport in een wat
breder perspectief bezien. Hield een dergelijk
groeiproces van een simpel visjesvangen tot
volwaardig maatschappelijk geaccepteerde
hobby, in Gouda bijv. gelijke tred met andere
steden in ons land? Na lezing van deze
inleiding dient deze vraag alsnog bevestigend
te worden beantwoord..!

Als we het sobere werkje van een zeker heer
Diederichs (“Uitspanningen van het buitenleven”) even buiten beschouwing laten, dan
duurt het in ons land alsnog tot 1863 voordat
het eerste standaardwerk betreffende het
hengelen als sport, het levenslicht ziet. Het
gaat hier ook nog eens om een uit het Duits
vertaald boek van Baron von Ehrenkreutz,
getiteld: “De liefhebber van het hengelen”.
Voor die tijd betreft het een vrij complete en
uitgebreide verhandeling, waarin naast de
technische aspecten, ook veel aandacht was
ingeruimd voor de romantiek van het
hengelen als ontspanning.

Evenals de jacht was ook de visserij in ons
land
van
oudsher
een
primaire
overlevingsbron.
De
prehistorische
overblijfselen van visresten uit afvalkuilen in
jagerskampen, evenals de spectaculaire
vondst van een ruim zesduizend jaar oude
visfuik van wilgenbast in 1976 te
Bergschenhoek, spreken in dit verband dan
ook voor zich. De visserij heeft dus in ons
land al eeuwenlang een belangrijke rol
gespeeld in de voedselvoorziening van de
mens.
Ook in het Gouda van de “Vroege Nieuwe
Tijd” (ca. 1400- 1800) zijn bij het streekarchief
diverse gegevens bekend van vissende
personen. Het betreft hier meestal kleine
persoonlijke geschillen van diverse aard die
alsnog voor de rechtbank “uitgevochten”
moesten worden. Enige bekende wateren die
worden genoemd in dit opzicht, zijn de
singels nabij de Potterspoort, de zijl (lees:
sloot) langs de Peperstraat en de voormalige
slotgracht van het kasteel op de Punt.
Voorts behoeft het in een verhandeling als dit
zeker geen verder betoog dat de
commerciële visserij nog altijd van groot
belang is. Wat ons sportvissers echter veel
meer aanspreekt, is de vraag wanneer men
in de lage landen bij benadering het hengelen
ook als ontspannende en zeker ook
plezierige bezigheid begon te waarderen.
Een vraag die zich echter niet zo gemakkelijk
laat beantwoorden.
Reeds in 1653 schreef de onvolprezen Isaac
Walton in Engeland zijn beroemde boek “The
Compleat Angler”(De Volleerde Hengelaar),
waarin met name de romantiek van het
hengelen als vrijetijdsbesteding op een
weergaloos
knappe
manier
wordt
beschreven.

Aquarel C. Borsteegh
Eén van de vroegste bronnen waaruit blijkt
dat er ook in Gouda, met enige aandacht
naar het hengelen werd gekeken, betreft een
vroege aquarel omstreeks 1830 van een
zekere heer C. Borsteegh. In een wel zeer
idyllische omgeving ontwaren we een visser
in een bootje in de omgeving van Gouda (zie
hierboven). Het was de periode van de
zelfgemaakte houten hengels, gesneden uit
een tak van de hazelaar en een lijn van
gevlochten paardenhaar. Materialen dus
welke de aspirant-hengelaar zelf in de natuur
bijeen kon zoeken en dat was maar goed
ook! Want in de tweede helft van de
negentiende eeuw heerste er in Gouda grote
armoede.
Begrippen zoals “Gouwenaar” en “Bedelaar”
werden in die tijd nogal eens met elkaar
verwisseld als men toevallig eens sprak over
een willekeurige inwoner van Gouda…
Landelijk bezien duurde het tot ca. 1890
voordat de van oorsprong vrij individualistisch
ingestelde hengelaar zich mondjesmaat
begon te verenigen. Dat gebeurde voor het
eerst in Amsterdam, dat zich als bolwerk van
de georganiseerde hengelsport, grote faam
verwierf. Hier ontstonden de allereerste zgn.
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“Vischcolleges” , waarvan viscollege “De
Hoop” opgericht in 1894, als oudste visclub
van Nederland staat genoteerd. Gevist werd
er vooral op baars rondom Amsterdam, en in
het bijzonder de houten wormenbakken en
baartonnetjes uit die tijd, zijn ware kunstukjes
en thans zeer gewild onder verzamelaars van
oude en antieke vismaterialen.

In Amsterdam zijn er dan al rond 1900
diverse viscolleges opgericht die met
regelmaat onderlinge wedstrijdjes visten.
Hiertoe werd, eveneens in de hoofdstad, in
1914 de “Centrale Collegiale Commissie”
opgericht die uitsluitend de belangen
behartigde van de diverse Amsterdamse
baarscolleges. In Gouda is dan inmiddels op
5 September 1904 opgericht de GHV “De
Rietvoorn”, voor zover bekend de oudste
visclub van onze stad. In de navolgende
twintig jaar zouden er te Gouda nog ruim
vijftien andere visclubs volgen die allen
volgens goed Amsterdams gebruik, haar
clublokaal in één van de talrijke Goudse
cafés hadden gevestigd. Daar vond men ook
steevast de belangrijkste attributen van de
visclub, hangend op een goed zichtbare plek
aan de muur: t.w. het clubvaandel (zie
hieronder) en de prijzenkast.

Viscollege “klaar voor de strijd”
Inmiddels was in 1899 het eerste “echte”
Nederlandse
standaardwerk
over
de
hengelsport
verschenen
nl.
“De
Nederlandsche zoetwatervisschen, en de
kunst hoe ze te vangen”, geschreven door
de voorzitter van de Hengelclub Groningen,
dhr. H. Aalderink. De genoemde materialen in
zijn boek waren o.a. hickory, greenheart en
bamboe voor wat betreft de hengels.
Als lijn lezen we over zaken zoals
paardenhaar,
zijdensnoer
en
geklost
hennepgaren. Slechts een enkeling gebruikt
dan al een metalen haspel of “vierwinder” bij
het snoekvissen met levend aas.
Overigens hadden hengelaars in die dagen
geen al te beste naam. De eerlijkheid gebiedt
ons dan ook te vermelden dat menigeen,
gewapend met “platvink” in de binnenzak,
de oevers van menig viswater onveilig
maakte. Een voorbeeld “tot leering ende
vermaeck” lezen we in het dagblad “De Tijd”
van 26 Juni 1934 waarin staat vermeld dat de
bekende Cor Misset (destijds secretaris
CNHV) tijdens een zondagse hengelpartij in
het riviertje de Vlist te Haastrecht, is bekeurd
door de politie. De boete van één gulden,
hem
opgelegd
door
de
Goudse
kantonrechter, werd uitgeschreven omdat
men ter plekke op zondag geen hengelaars
langs de openbare weg duldde. Een
verordening die zonder twijfel ten grondslag
lag aan het feit dat hengelaars rechtstreeks in
verband werden gebracht met landloperij en
drankmisbruik, zoals uit diverse oude
geschriften valt te lezen..!
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Bij elk belangrijk concours verzamelden de
leden zich ‘s ochtends vroeg in het café,
alwaar eerst de nodige borrels op een goede
afloop werden gedronken. Vervolgens
werden de belangrijkste medailles uit de
prijzenkast op het clubvaandel gespeld en
vertrok de groep hengelaars luidruchtig
zingend naar het viswater, uiteraard onder
aanvoering van de vaandeldrager. Na afloop
kwam men weer steevast bijeen in het
clublokaal om daar nogmaals de nodige

alcoholische versnaperingen te nuttigen,
waarbij alle vissers uit volle borst het clublied
meezongen…
Op 11 Februari 1906 werd de eerste echte
landelijke bond opgericht nl. de Algemeene
Hengelaars Bond. Haar eerste doel was
belangenbehartiging van alle aangesloten
leden teneinde enig tegenwicht te kunnen
bieden aan de beroepsvisserij, die met de
nieuwe
visserijwet
van
1907
sterk
bevoordeeld zou gaan worden.
Ook wilde de nieuwe bond zich sterk maken
voor alle “fatsoenlijke” hengelaars in den
lande, omdat men zich fel verzette tegen de
Amsterdamse collega’s die in haar ogen
slechts model stonden voor chaos en
drankmisbruik. Toch hadden niet alleen de
Amsterdammers last van droge kelen, zoals
we hiervoor al konden lezen. Ook de Goudse
hengelaarsvereen
“De
Morgenstond”(
opgericht 25 Febr. 1914) kon er wat van,
getuige volgend citaat uit een brief van de
Goudse politie aan de Officier van Justitie:
“Ofschoon nu niet bepaald ongunstig bekend,
hebben eenige personen zitting in het bestuur
die nogal eens ruim gebruik maken van
sterken drank”! Zo werd er in den lande
omstreeks 1923, een aantal noeste pogingen
ondernomen om het zeer bedenkelijke
predicaat “hengelaar” (lees: zwerver of
alcoholist) te doen vervangen door het
modern klinkende “sportvisscher”. Ook
werden in die zelfde periode de gebruikte
materialen weer wat verder geperfectioneerd.
De oude lijnen van paardenhaar werden
vervangen door die van Silk of Crin Marin. De
hengels werden naast bamboe, nu ook
vervaardigd van het lichtere Franse Riet en
Splitcane. In Engeland werd door een zekere
heer Illingworth, een molen met vaste spoel
ontworpen. Het zou echter nog tot na de
oorlog duren voordat het ding ook fatsoenlijk
gebruikt kon worden, hetgeen vooral was te
danken aan de komst van dat nieuwe
wonderproduct, genaamd Nylon.
In 1940 verscheen het befaamde boek
“Beet” van de Amsterdamse journalist/visser
Kick Geudeker. Deze vaste vismaat van
Albatros-legende Nelis Vogel, lanceerde de
nieuwe slogan: “Vis licht, geef de vis een
kans”. En aldus begon het hengelen tergend
langzaam, maar zeker uit te groeien tot een
volwaardige sport.
Op 1 November 1922 werd in Den Haag het
Centraal
Nederlandsch
Hengelaars

Verbond opgericht. Al vanaf het prille begin
hebben twee prominente Goudse hengelaars
zitting in zowel het landelijke bestuur, als het
bestuur van de “Afdeeling Gouda”. Het gaat
hier om de heren Jacob van den Heuvel en
Nicolaas Christiaan Wieser. Beide mannen
mogen als echte pioniers worden gezien van
de georganiseerde hengelsport in Gouda.
Jacob was daarnaast ook nog oprichter en
president van GHV “De Edelkarper” en
heeft zeer waarschijnlijk ook het eerste
reglement van GHV “Vischwaterpachting”
geschreven. Klaas Wieser heeft in Gouda
vooral een zeer actieve ledenwervende rol
voor het CNHV vervuld en was daarnaast
(mede-) oprichter van zowel GHV “De
Ruischvoorn”
als
van
GHV
“Vischwaterpachting”. Ook schreven beide
heren in de jaren twintig van de vorige eeuw,
met enige regelmaat stukjes in het CNHVbondsorgaan “De Piscator”. Dankzij deze
kleine artikels is er thans nog vrij veel te
melden uit een periode waarin zelfs de VWP
nog niet bestond.
Zoals eerder vermeld, valt direct na de
tweede wereldoorlog de komst van het nylon
te noteren, hetgeen een ware revolutie in
hengelend Nederland teweeg heeft gebracht.
Plotseling werd het gebruik van werphengel
en molen gemeengoed. Ook in Den Haag zat
men zeker niet stil en rond 1947 verscheen
de eerste werpmolen van onvervalst
Nederlands fabricaat, de zgn. Tamsonmolen. In 1950 schreef Jan Schreiner
vervolgens zijn bestseller “Flitsend Nylon”,
aldus zorgend voor een technische revolutie
op sportvisserijgebied in Nederland.

Trots op de foto met de karper die zo
dadelijk wordt uitgezet...
Om deze, in razend tempo, groeiende nieuwe
lichting hengelaars ook van voldoende vis te
kunnen voorzien, trad op 1 Juli 1952 de
Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij in werking en nam vanaf die
datum het heft over van de Nederlandsche
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Heidemij. Later kreeg de OVB naast haar
taak als pootvisleverancier ook nog een
educatieve en voorlichtende functie.
Mede door de invoering van een vijfdaagse
werkweek, ontstonden er vanaf ca. 1960 een
aantal buurtvisclubs in Gouda. Naast de
beschikking over meer vrije tijd kreeg
sportvissend Nederland ook van doen met de
nieuwe materialen volglas en holglas t.b.v.
de bouw voor zowel werp- als vaste hengels.
Ook de zgn. “Extra Strong”-vislijnen deden
haar intrede. Hierdoor was het mogelijk om
met behoud van trekkracht, toch met een
dunnere lijn te vissen.

termen, de allermooiste Nederlandstalige
hengelsportboeken zijn geschreven. Na ca.
1980 valt er in verhalend opzicht een zekere
verarming te bespeuren, terwijl ook het aantal
geschreven boeken een stuk minder wordt.
Voor een deel wordt deze voorlichting door
videoband overgenomen, waarin de “auteurs”
zich kunnen laten verafgoden met hun
zelfgevangen monstervissen. Ook de boeken
die vanaf dit tijdstip verschijnen, lijken zich
alleen maar met de technische kant van het
vissen bezig te houden. Het “scoren” van
zoveel- en zo groot mogelijke vissen is
prioriteit van de eerste orde geworden. De
materialen Carbon, Boron en Kevlar maken
hun opwachting bij de bouw van de nieuwste
hengels om de schier onmogelijke targets
van deze zgn. “Specimenhunters” te
kunnen realiseren.
Tenslotte nog de vermelding van de fusie in
2006 van OVB en NVVS tot Sportvisserij
Nederland
als het enige praktijk- en
kenniscentrum voor de georganiseerde
hengelsport. Rest mij nog, om met enige
weemoed terugblikkend op de meer
romantische hengelsport-dagen van weleer,
dit inleidende hoofdstuk af te sluiten.
Hans van der Kleij

“Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet...”
In 1975 fuseerden de laatste twee grote
hengelaarsbonden ( AHB en CNHV) tot één
grote belangenbehartiger voor sportvissend
Nederland, nl: de Nederlandse Vereniging
Van Sportvissersfederaties, kortweg de
NVVS genoemd.
Schrijvers van hengelsportboeken beleefden
een aantal gouden jaren tussen ongeveer
1950 en 1970. Deze periode gaat dan ook de
historie in als zijnde de tijd waarin niet alleen
de meeste, maar zeker ook in verhalende

Met dank aan:
• Streekarchief Hollands Midden.
• Aquarel C. Borsteegh- Ach Lieve Tijd, 7
eeuwen Gouwenaars-pp 49.
• Hans van der Pauw-Tijdloos Sportvissen;
2006.
• Jan Stöpetie in Schreiners Encyclopedie
van de Sportvisseri;pp.19-22.
• P.P. Blommers-Amsterdamse
Vischcolleges in Visionair,Juni 2011;pp49.
• Nationaal Archief te Den Haag.
• Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.



OPROEP :
Hans van der Kleij is op zoek naar enkele ontbrekende nummers van ons clubblad.
Het gaat om nr. 1 t/m 7, nr. 9, 10 en 11, nr. 14, nr. 16 en tot slot nr. 18.
Heeft u één of meerdere van deze nummers dubbel of wil u er gewoon van af, geef hem dan een
seintje : classicangler@hotmail.com of 00/31/182/527088

6

Twintig jaar verzamelen... en daarna?
Mijn ruime kamer ziet er na twintig jaar
verzamelen van oude hengelsportspullen niet
meer bepaald ruim uit. Overal in alle hoeken
en gaten liggen ruim 600 molens en reels die
ik in de loop van die jaren heb verzameld.
Ja,ik ben dus goed fanatiek bezig geweest.
En ja, ik heb enorm veel plezier beleefd aan
het opbouwen van die verzameling. In de
beginjaren verzamelde ik alles wat ik maar te
pakken kon krijgen, maar later ben ik met
meer overleg te werk gegaan. Anders was
het huis echt te klein geweest.
Mijn opzet was om alle in Nederland
verkrijgbare werpmolens en reels vanaf 1936
tot het jaar 1960 in bezit te krijgen daarbij
vooral geholpen door de in die periode
verschenen sportvisbladen. Vooral de in die
bladen verschenen advertenties waren een
nuttige bron van informatie.

Toen die bronnen opgedroogd raakten begon
ik aan de buitenlandse merken en daar ben ik
tot de dag van vandaag nog mee bezig. Met
dien verstande dat ik de laatste jaren meer op
kwaliteit dan op aantal lette. Ik heb in de loop
der jaren bijna niets verkocht of geruild zodat
ik nu op het aantal van 600 objecten zit. Als ik
nu soms in mijn kamer zit en rondkijk en me
realiseer dat ik aardig op weg ben naar de
leeftijd van negentig jaar dan borrelt vaak de
vraag op wat er na mijn vertrek naar de
eeuwige visstekken met die enorme
verzameling moet gebeuren. Een ding is
zeker:
in
mijn
familie
is
niemand
geïnteresseerd.
Dus ben ik begonnen met het afstoten van
enige delen van mijn verzameling. Omdat
stuk voor stuk verkopen niet erg opschiet heb
ik gekozen om merkgebonden collecties
proberen aan te bieden. Tjonge, dat was
lachen geblazen. Ik begon met een

verzameling DAM-molens van ongeveer
dertig stuks waaronder enige zeldzame
exemplaren voor de totaalprijs van 30 maal
20 euro met de uitdrukkelijke voorwaarde dat
alles in één koop weg moest.
Ik had nauwelijks die dertig molens op mijn
VHV beurstafel uitgestald of er ontstond een
stormloop van hoofdzakelijke jonge Duitse
verzamelaars die zich op de DAM molens
wierpen. Ik moet zeggen dat zij de DAM
materie goed beheersten want ze grepen
allemaal de topstukken vast en eisten dat ik
die voor 20 euro per stuk aan hen verkocht.
Ik heb tientallen malen moeten uitleggen dat
ik alles in één koop wilde verkopen waarna
de
meesten
afdropen.
Maar
enige
fanatiekelingen bleven gedurende de hele
beursdag terugkomen met de vraag of ik me
niet alsnog bedacht had. Nee dus.

Uiteindelijk heeft de DAM-collectie samen
met
de
MITCHELL-collectie
nieuwe
eigenaren gevonden. Maar niet via de beurs!
Nu zijn mijn andere merken aan de beurt. Ik
heb nog de vrijwel volledige RU-collectie
(negentig stuks) samen met tien kilo
documentatie en dertig kilo onderdelen in de
aanbieding en dan ga ik nadenken over de
LUXOR-collectie.
Wat ik als allerlaatste wil wegdoen? Mijn
unieke uit 70 stuks bestaande collectie
zelfbouwmolens en reels. Stuk voor stuk
juweeltjes van superhandige doe-het-zelvers.
Die heb ik nog bijna iedere dag bewonderend
en liefkozend in handen. Ik denk dat ik
wereldwijd misschien de enige ben die zoveel
eigenbouwtjes bezit. Toch een leuke
gedachte, nietwaar?
Iwan Garay
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De Mitchell 498
De Mitchell 498 is een molen die nog steeds erg
populair is, niet alleen bij verzamelaars maar vooral ook
bij hengelaars om hem te gebruiken bij het zeevissen.
Voor een molen die reeds in 1968 ontworpen is wil dat
wat zeggen.
Gedurende 30 jaar zijn er tal van aanpassingen geweest
en het is niet eenvoudig een model in het rijtje van deze
aanpassingen te plaatsen. Daarbij heeft een
verzamelaar graag de juiste spoel bij een bepaalde
molen. Ik hoop met dit artikel een en ander duidelijker te
maken.
De “Special” en “Garcia” versies zijn wezenlijk dezelfde
werpmolens. De “Special” was hoofdzakelijk voor
verkoop in Europa bedoeld. De “Garcia” voor verkoop in
de USA en Canada waar distributeur “Garcia” het
alleenrecht had om Mitchells te verkopen.

498 "SPECIAL" :
- donker blauw
- gewone diepe blauwe spoel is standaard
- de zwarte conische spoel is verkrijgbaar als optie
- circa 1971 werd de anti-retour aangepast, dit is aan de buitenkant te zien aan de U-vormige uitstulping in
de ring waar de slinger aan vast zit. Het hoogste nummer van een type zonder uitstulping is 277828, het
laagste nummer van een type met uitstulping is 294853. Tussen deze 2 heeft de aanpassing
plaatsgevonden, als er nog meer molens gevonden worden kan deze marge misschien nog verkleind
worden.
- bij de serienummers is er geen rekening gehouden met het onderscheid “Garcia” of “Special”, in de
fabriek liep de nummering voor deze 2 door elkaar.
- de nummering van de 498 liep overigens ook samen met een paar andere (grotere) modellen zoals de
316, enz.
- vanaf 1974 is men gebruik gaan maken van een jaarletter, zie tabellen. In 1984 heeft men eerst
(kortstondig) de letter O gebruikt en is men daarna overgeschakeld op de letter P.
- circa 1976 is er aan de slinger een lock toegevoegd (om de slinger te blokkeren zodat deze niet per
ongeluk zou kunnen losgedraaid worden tijdens het vissen)
- waar er een vraagteken staat bij de jaarletter betreft het een overgangsmodel
- de serienummers en letters geven het jaar van productie, niet van verkoop. Men ziet vaak dat een model
1 jaar voor de verkoop al gebouwd werd
Overzichten hieronder geven weer : type, periode gemaakt, serienummers en specifiek jaar
498 Special (geen uitstulping)

1968 - 1971

serienummers 001549 tot 277828

498 Special (met uitstulping)

1971 - 1974

serienummers 294853 tot 428948
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498 Special

1974 - 1976

snr D ?

1974

498 Special

1974 - 1976

snr E

1975

498 Special

1974 - 1976

snr F

1976

498 Special + lock

1976 - 1978

snr F

1976

498 Special + lock

1976 - 1978

snr G

1977

498 Special + lock

1976 - 1978

snr H ?

1978

498 "GARCIA" :
- is wezenlijk dezelfde molen als de ”Special” m.u.v. het klein rood wedge-vormig stickertje
- donker blauw
- standaard gewone blauwe spoel
- zwarte conische spoel in optie
- dezelfde aanpassingen als bij de”Special” in 1971 en 1976
498 Garcia (geen uitstulping)

1968 - 1971

serienummers 001549 tot 277828

498 Garcia (met uitstulping)

1971 - 1974

serienummers 294853 tot 428948

498 Garcia

1974 - 1976

snr D ?

1974

498 Garcia

1974 - 1976

snr E

1975

498 Garcia

1974 - 1976

snr F

1976

498 Garcia + lock

1976 - 1978

snr F

1976

498 Garcia + lock

1976 - 1978

snr G

1977

498 Garcia + lock

1976 - 1978

snr H ?

1978

“GARCIA” LICHT-BLAUW met WITTE SPOEL :
- gewone witte spoel is standaard
- witte conische spoel in optie
- op de doos is een “NEW” sticker aangebracht
498 Garcia

1978

snrs H (NEW op doos)

1978

498 Garcia

1979 ?

snrs J ? (NEW op doos)

1979

GARCIA LICHT-BLAUW met GRIJZE SPOEL :
- gewone grijze spoel is standaard
- conisch grijze spoel in optie (nog steeds met NEW op de doos voor de eerste modellen)
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498 Garcia

1979 - 1980

snr J (NEW op doos)

1979

498 Garcia

1979 - 1980

snr K

1980

LICHT-BLAUW met GRIJZE SPOEL :
- conische spoel is standaard
- geen gewone spoel meer
- werden geleverd in blauwe dozen waarvan er 2 types waren
- door het faillissement van “Garcia” in 1980 mocht deze naam niet meer gebruikt worden door Mitchell,
de UK verdeler koos voor de naam “REELS”. Dit stond alleen op de doos, niet op de molen

498

1980 - 1982

snr K (blauwe doos type 1)

1980

498

1980 - 1982

snr L (blauwe doos type 1)

1981

498 "REELS"

1980 - 1982

snr L (REELS blauwe doos)

1981

498

1980 - 1982

snr M

1982

498

1983 ?

snr N ?

1983

498

1983

snr N (blauwe doos type 2)

1983

498

1983 - 1984

snr O en P (doos met foto)

1984

498

1985-1986 ?

snr Q ?

1985

498

1985-1986 ?

snr R ?

1986

ZWART MET WITTE LETTERS :

ZWART MET GOUDEN LETTERS :
- het “Casting” model met ondiepe tapse spoel komt erbij, alsook de “PRO” modellen
- de eerste “PRO” modellen hadden de “PRO” aanduiding met een stickertje voor het cijfer “498”
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- vanaf 1989-1990 krijgen de molens geen serienummer meer
- dozen met foto
498

1984 - 1989

snr P ?

1984

498

1984 - 1989

snr Q ?

1985

498

1984 - 1989

snr R ?

1986

498

1984 - 1989

snr S

1987

498

1984 - 1989

snr T

1988/89

498

1990 - ?

geen

onb

498 Casting

1989 – 1990

geen

onb

498 PRO (1st version) "PRO 498"

1984 - 1986

snr P

1984

498 PRO (2nd version) "498 PRO"

1984 - 1986

snr P

1984

498 PRO (2nd version) "498 PRO"

1984 - 1986

snr Q

1985

498 PRO (2nd version) "498 PRO"

1984 - 1986

snr R

1986

498 PRO (2nd version) "498 PRO"

1987 - 1989

snr S

1987

498 PRO (2nd version) "498 PRO"

1987 - 1989

snr T

1988/89

498 PRO (2nd version) "498 PRO"

1990 - ?

geen

onb

498 PRO Casting "498 PRO"

1989 - 1990

geen

1989/90
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"X" TYPES :
De 498 krijgt een geheel nieuw design met kunststof body. De laatste modellen zijn zogenaamde” special
editions”. De PRO versie van 1997 kreeg een laagje dewelke er uit zag als carbon, het is echter een louter
decoratieve laag, de molen is van hetzelfde kunststof als de standaard versie. De Pro-Africa onderscheidt
zich van de andere dan weer door een metalen spoel geschikt voor het vissen met gevlochten lijnen. De
Silver 30th Ann. Edition heeft een zilverkleur met metalen spoel. Als laatste het model uitgegeven in 2000
met speciaal uitziende afwerking, een soort gevlekte camouflage finish, heeft geen speciale naam, maar
gezien het jaar van uitgifte, noemen verzamelaars hem de “Millenium”.
498X

1990 - 2001

geen

onb

498X Casting

1990 - 1996

geen

onb

498X PRO

1990 - 1996

geen

onb

498X PRO Casting

1990 - 1996

geen

onb

498X PRO (carbon-look)

1997

geen

onb

498X PRO Africa

1997

geen

onb

498X PRO Casting SILVER 30th
ann.

1999

geen

onb

498X PRO Millenium

2000

geen

onb

Bijzondere types :
- “Special”/”Garcia”: af en toe duiken er modellen op zonder vingergrip aan de voet, het waarom of
wanneer is niet geweten, het komt vooral voor bij de oudere types.
- Modellen zonder “vlakje” voor het “Special”/”Garcia” stickertje, mogelijks werden er generische modellen
verkocht.
- Modellen zonder “498” gravering, mogelijks een fabricagefout ?
- Modellen zonder “Mitchell 498” gravering, mogelijks een fabricagefout ?
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Tournament :
Circa
1989
leverde
Mitchell
een
conversiekit voor een Tournament-Casting
model (met hoge tapse spoel gebruikt bij
het kompetitie afstandswerpen). Deze kit
omvatte een goud-geanodiseerde spoel,
speciale pick-up met 3 standen voor de
lijnroller, sleuteltjes en een blad met
instructies voor de conversie (in het
Italiaans). In rechtstaande positie word de
pick-up vastgezet middels een zéér kleine
ball-sluiting. Mogelijks kon deze kit ook
samen met een molen naar keuze
geleverd worden, dan betrof het meestal
de 498 PRO of 498 PRO Casting. Maar de
kit kon in principe op alle andere 498 uit
deze
reeks
gezet
worden.
De
instructiepagina heeft een officiële Mitchell
hoofding waaruit men mag afleiden dat
deze spoel een origineel Mitchell product
is. Tot nu toe zijn er nog maar 2
exemplaren van bekend en zijn er
geruchten van nog een tweetal andere. De
papieren zijn alleen nog maar gevonden in
het Italiaans. In elk geval uiterst zeldzaam
te vinden dus.

Custom onderdelen :

Deze onderdelen werden niet door Mitchell
gemaakt, noch door Mitchell verkocht.

- Erg bekend zijn de Bobinyl spoelen, uitgevonden door
Jaak Breugelmans uit Antwerpen en geproduceerd/
verkocht door de Antwerpse firma ATECOM. ATECOM
maakte overigens gelijkaardige spoelen voor andere
werpmolens zoals de BAM, de Luxor en de Bretton.
- Tournament spool gemaakt door Bill Burke : deze spoel is
gemodelleerd op de Mitchell Tournament spoel hierboven
besproken
- Plooibare pick-up : voor het uitgooien kon de pick-up naar
beneden geplooid worden
- Teflon/nylon spoel geribbeld : gemodelleerd op de
Casting spoelen
- Teflon/nylon spoel vlak : tapse spoel
- Metalen spoel convex : zie foto
- Metalen spoel met halve taper : metalen halve taper
bovenop de onderste helft van een normale spoel gezet
- Metalen spoel met volledige taper : metalen taper
bovenop de onderste helft van een normale spoel gezet
Jean-Paul Ceulemans
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Marionet Bait uit Holland
Tijdens het verzamelen van Mitchell
werpmolens, kom ik ook vaak andere
visspullen tegen. Daarom ben ik een paar
jaar terug naast de werpmolens ook oud
kunstaas gaan verzamelen.

voor het oprijgen van een doode aasvisch."
Het Europese patent was er ook onder
nummer EP0042262 voor het zelfde kunstaas
maar nu met een lijf van geplooid herstelbaar
materiaal.

Nou is het verzamelen van oud kunstaas een
gigantisch groot gebied, dus je moet je in het
begin gewoon ergens op focussen wat je leuk
vindt. Mijn interesse is momenteel DAM
kunstaas uit de jaren vijftig en alles wat daar
een beetje van is afgeleid. Dit oud kunstaas
is mooi van kwaliteit, en nog redelijk te
vinden. Tijdens mijn zoektocht kwam ik
iemand tegen die mij een oud Nederlands
kunstaas aanbood en dat kon ik eigenlijk niet
weigeren. Dat hoort er natuurlijk ook bij.
Nou had ik geen idee wat ik eigenlijk gekocht
had maar dat is voor mij het leuke van
verzamelen, namelijk de zoektocht naar de
achtergrond informatie. Internet is daarbij een
handig hulpmiddel en na veel speurwerk had
ik toch wel een redelijk idee van de historie
van dit stukje kunstaas.

Het kunstaas op de foto is gemaakt van een
loodkop met een pen en daarop een lijf van
leer, het kunstaas is nog helemaal intact, het
leer is wat uitgedroogd maar de verf zit er
nog steeds op. Toen ben ik geen zoeken
naar de maker en kon ik al gauw de link
leggen
tussen
dit
kunstaas
en
leer/handschoenenverkopers.
Tussen 1844 en 1849 werden er 8
reispassen afgegeven in het Zillertal
(Oostenrijk) voor een reis naar Nederland.
Vooral de Fam. Laimböck concentreerde zich
op Nederland, en ene Frans Laimböck reide
naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Op het originele houten doosje stond een
Nederlands patentnummer; daar kon ik mooi
mee beginnen. In de database van oude
patenten op het internet stond dit nummer
ook vermeld 42262 met als datum
15/12/1937. De houder van het octrooi was
Johann Baptist Laimböck te Heemstede.
De beschrijving van het octrooi is als volgt:
"Vischapparaat, bestaande uit een aan een
hengelsnoer
opgehangen
kunstmatigen
vischkop met een daaraan bevestigde pen
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Zijn nakomelingen bezochten markten in
Breda, Delft, Groningen en Haarlem. Ze
dreven
seizoensmatige
handel
in
Scheveningen, en hadden winkels in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem
en Nijmegen. Ze maakten de overstap van
handschoenen handel naar – productie en
stichtten een fabriek in Heemstede. Laimböck
is nog steeds een handschoenenmerk.
Persoonlijk vind ik het leuk om iets over de
achtergrond van de spullen die ik verzamel te
weten en zo zie je maar dat ook een oud
stukje kustaas, je een tijdje kan bezig
houden. Het kunstaas staat nu te pronken in
mijn vitrine naast de Nederlandse werpmolen
de "Tamson", gewoon een stukje nostalgie
van eigen bodem.
Jan Haanstra

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.

en dit reeds sinds vanochtend. Ik verwacht de
eerste drie tot vier dagen geen succes en
keer naar de hoofdstad terug zonder mijn
hengel te hebben opgetuigd. Grote
verbijstering bij vele mensen uit Roermond en
omgeving die speciaal gekomen zijn om mij
aan het werk te zien. Hoewel ik de reden voor
mijn houding uitvoerig toelicht, willen zij niet
aanvaarden dat het zalmvissen in sommige
omstandigheden geen zin heeft. Sommigen
noemen mij zelfs een 'stroper' omdat in mijn
viszak een gaff zit. De landingshaak is
blijkbaar niet gekend in Holland. Men roept er
de Rijkswacht bij; deze is beleefd, maar doet
vervelend. Uiteindelijk mag ik er in de
toekomst niet meer vissen met zgn. 'levend
aas'. Ik besluit dan ook wijselijk om er niet
meer te komen vissen, zeker nu de
levensduurte er fors in de hoogte is gegaan:
10 florijnen voor een avondmaal en 6 florijnen
voor een bed met ontbijt.

Deel 4 & 5
Elk jaar stelt men dezelfde constanten vast bij
de trek van de zalmen: een al dan niet lang
oponthoud aan de voet van de stuwdammen
waar de beroepsvissers met hun vaste
kruisnetten heel wat zalmen vangen wanneer
een school hun stek passeert. Soms zijn de
kruisnetten met ijzeren staven stevig
vastgemaakt op verboden plaatsen en zelfs
nabij vistrappen wat uiteraard verboden is.
Maar aangezien de viswachters geen
vaartuig hebben, kunnen zij de locatie ervan
moeilijk ontdekken; hooguit kan men vanaf de
oever de kruisnetten vermoeden, daar deze
net onder waterniveau zitten. Ze vangen
echter veel drijfhout en ander afval op wat
enerzijds hun aanwezigheid verraadt en
anderzijds de zalmen, uitgeput door hun strijd
tegen de stroming, lokt om er te komen
uitrusten in een ietwat rustigere omgeving.
APRIL 1908
9 april. Mijn vrienden die verwittigd werden
dat er veel water was in Roermond en
hoopten om bij goede vangsten aanwezig te
zijn, gaven mij een seintje. Ik kom op de
aangeduide plaats; het modderige water is
zeer wild. Tot overmaat van ramp stel ik vast
dat de wind overwegend uit het oosten komt

Figuur 1
12 april. Ik had in het Luikse drie visdagen
zonder enig resultaat, zoals ik het trouwens
had voorzien. De koude en droge oosten
wind heeft ongetwijfeld invloed op het humeur
van de zalm. Vandaag zondag zijn er maar
vier vangsten op het eiland Quaden en dit
voor een horde van minstens 120 vissers.
Alle vier werden ze met de lepel gevangen.
13 april. De wind verandert volledig van
richting en draait van oost naar noord vanaf 4
uur vanochtend. Het vriest en het is bewolkt;
de koude houdt aan. Ik vang vijf zalmen en
mis er zes. De lepel doet het! Het water is
helder en mooi in Visé, wat hier enigszins
verwonderlijk is. De schuwe vis zoekt dan
ook het midden van de stroom op, behalve in
de omgeving van de dijk en nabij het kanaal.
Dhr. Boulanger en ikzelf, vanuit de boot,
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missen allebei twee stuks. Wij meren aan en
terwijl mijn vismaat het water uit de boot
schept, doe ik enkele worpen naar het
midden. Ik krijg een zware aanbeet en
gedurende twintig minuten beleef ik een
hevig gevecht. Ondanks mijn ervaring en mijn
voorzichtigheid breekt uiteindelijk mijn lijn,
zonder enig idee van wat er had
aangehangen. Het gedrag van de vis die
altijd maar diepere stukken in het midden van
de stroom opzocht, wijzen er mijns inziens op
dat het mogelijk om een grote steur ging. Het
zou de eerste maal niet zijn dat een steur met
de
hengel
wordt
gehaakt,
zeker
stroomafwaarts van de stuw van Visé. Maar
hier dus geen vangst ondanks het feit dat
meer dan 100 meter lijn molen ging ...
17 april. In twee beurten ving de visboer in
Visé deze week 28 zalmen. De lijnvissers
vingen er 17 van fors formaat. De zalmen
bevinden zich voornamelijk aan het eiland
van Quaden en nabij de vistrap. Op 30 meter
van de stuw kan ik de bewegingen van de
scholen zalmen volgen vanuit mijn boot;
sommigen trachten de hindernis te nemen.
19 april. Het is Pasen. Koud, regen, sneeuw
en noordoostenwind. Zeven vangsten in Visé
nabij de bosjes van het eiland in de diepere
gaten en met de lepel. Ook daar ving de
sluismeester bij het krieken van de dag een
grote zalm met aas. 's Anderendaags ving hij
er nog een van 8 kilo. Het lijkt het goede
moment. Het is 10 uur en het klaart op;
zonnestralen breken schuchter door. Vier
vissers die samen vissen in elkaars nabijheid
slaan vier vissen aan en landen ze ook. Die
dag werden er 10 gevangen, veelal in de
kant. Ik viste vanuit de boot in het midden van
de rivier en wisselde regelmatig van stek
maar zonder succes. Het weer wordt
afschuwelijk met hevige sneeuwstormen: dit
heeft uiteraard een nefaste invloed op het
gedrag en het humeur van de zalm. De
atmosferische wisselvalligheden duwen de
vissen naar de boord.
22 april. Na een periode van maar liefst 32
dagen van oosten -, noordoosten - en
noordenwind draait de wind naar het westen
en vervolgens naar het zuiden. Dit brengt
regen
met
zich
mee
en
een
temperatuursstijging. Met de hengel wordt
niets gevangen.
24 april. Hevige regen doet het Maaswater te
Visé onrustwekkend stijgen; de sluismeesters
moeten er de sluizen van de stuwdam
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openen. Sinds vrijdag komt er heel wat afval
met de stroming mee en dit verhindert bijna
het vissen: het zijn de fabrieken in Verviers
die vlokken en ander wolafval lozen. In de
diepe pools ving de visboer deze week 40
zalmen met de netten. De zalmen trekken
over de stuw van Visé.
26 april. Deze zondag, bij het ochtendgloren
is de lucht helder. Het is bijtend koud. Rond 5
uur trekken sombere wolken voorbij, komend
uit het zuidoosten en gejaagd door een
hevige wind. De barometerstand is 749. Een
storm profileert zich meer en meer; men kan
nauwelijks een hengel hanteren. Wij zijn
verplicht een houtvuur aan te steken om ons
te verwarmen. 's Middags komt er regen met
hevige rukwinden; de zalmen blijven in de
diepte. Geen enkele boot kan op het water
gaan gezien de hevige wind. Mijn geankerde
boot gaat fel te keer, ik geef het op. Die dag
blijf ik zonder vis, terwijl stropers vele zalmen
vangen door ze met haken te harpoeneren in
de diepe stukken ... Ik zal hun namen niet
noemen want ik zou sommige goede vissers
die beweren nooit de wet te overtreden, in
diskrediet kunnen brengen... Alleen een
visser uit Angleur nam op correcte wijze een
zalm van 5 kilo. Hij is bereid de vis tegen
betaling aan mij af te staan. Sneeuw. Vuil
weer. De wind draait naar het oosten. De
barometer stijgt bruusk naar 753, maar geen
zalm op 27 april.
28 en 29 april. Er viel enorm veel regen in
een tijdspanne van 24 uur en de temperatuur
stijgt. Zuidenwind bij een barometerstand van
754. Op maandag toonde de zon zich
kortstondig, daarna volgt gedurende twee
dagen een miezelregen. Tijdens deze week
stijgt het waterpeil. De Ourthe, de Vesder, de
Lesse, de Semois en de Samber zijn zeer
slijkerig.
In Visé opent men groot de stuwen en ik heb
de
indruk
dat
de
zalm
massaal
stroomopwaarts trekt. Volgens mij is de
periode om te vissen met winteraas, nl.
doodgetakeld aas en lepels, voorbij. Nu zal
het échte vissen starten: het vliegvissen. De
Engelsen blinken hierin uit, maar veel
Belgische vliegvissers zouden hun wel eens
de les kunnen spellen, zeker in onze eigen
rivieren.
MEI 1908
3 mei. Visé. Mist vanmorgen. Noordenwind.
De mist trekt langzaam op; rond 10 uur komt
de zon erdoor en de temperatuur stijgt.

Desondanks bijt de vis niet en nestelt zich in
scholen nabij de stuwdam waar de netten van
de beroepsvissers liggen. Nabij een visladder
komt een boot met twee vissers terecht in
een school zalmen en ze vangen er die op
onwettige wijze. Ik roei naar dezelfde plaats
en mijn vismaat vangt een prachtige zalm,
maar dan wel op regulaire wijze. Ik stel vast
hoe makkelijk het is optrekkende zalmen
tegen te houden: de stropers hadden aan een
zware steen een koord gespannen waaraan
op geregelde afstanden stukken wit linnen
bevestigd waren, als waaiers. De vissen
bleven achter de koord ... De 'eerlijke' vissers
met de lijn op de linkerkant vingen niets.
Noch een Durham, een Popham, een John
(waarschijnlijk bedoelde hij een 'Jock') Scott
of een White Moth konden een vis verleiden.
Nochtans stegen ze en was er beweging van
's morgens tot 's avonds. In Angleur wachtten
duizenden zalmen in de kom, klaar om op te
trekken; ik denk dat ik weet waarom ze niet
optrekken, en ik ben vastberaden de juiste
oorzaak op te zoeken.
6 mei. Ik ben sinds gisterenavond in Angleur
en ben nauwgezet de trekroutes nagegaan.
Het water is merkelijk gezakt en men ziet
duidelijk de bewegingen van de vissen nabij
de oevers. Wanneer ik zeg dat ik een
uitstekende zwemmer ben en niet bevreesd
om snel water te trotseren, is dit niet om te
pochen
maar
gewoonweg
om
mijn
voldoening te uiten in het algemeen belang.
De zon schittert; het is 4 uur in de namiddag.
Ik zal dus niemand kwaad doen met mijn
zwempartij, tenzij de vele stropers van
Grivegnée die samengetroept zijn op de
rechteroever van de kom en op de stuwdam.
Krachtig zwem ik naar de kom en ondanks de
hevige kolken bereik ik de voet van de stuw.
Ik duik meermaals en raak vele zalmen, die
er wachten en zich nauwelijks aan mijn
aanwezigheid storen. Hevige vijandige kreten
weerklinken. Stenen worden geworpen. Ik
stoor mij er niet aan en kom aan de voet van
de enige vistrap, die volledig versperd is. En
dit ondanks de goede zorgen van het
sluispersoneel en de viswachter die hun
uiterste best doen om het stropen dan toch
overdag te verhinderen. Ik ruim grote takken
op, omvangrijke stenen en ook oude, metalen
bedonderstellen,
die
daar
kwaadwillig
gesmeten zijn om de doorgang te
verhinderen. Tot mijn grote verbazing slaag ik
er zonder enige moeite in de vistrap Denil op
te gaan, na al de hindernissen te hebben
opgeruimd die de migratie van de zalmen
tegenhielden. Van op de rechteroever word ik

uitgejouwd; op de linkeroever juichen de
toeschouwers mij toe. Ik ben dan ooggetuige
van een formidabele rush van vissen naar de
trap; zij gaan er in alle gemak over en
spoeden
zich
stroomopwaarts
zonder
probleem, als was het kalm water. Ik meen er
ongeveer 400 te hebben zien optrekken in
nauwelijks één uur. Het wordt stilaan tijd om
mij terug aan te kleden; de zon gaat onder en
ik ril.
10 mei. Ik kan niet gaan vissen, maar ik
verneem dat drie zalmen met de vlieg werden
gevangen. Drie dagen na elkaar regent het;
het waterpeil stijgt en de zalmen zitten in de
nabijheid van de standplaats van de
beroepsvissers te Visé, waar zijn werklui er
een grote hoeveelheid vangen, namelijk 33
op woensdag 13 mei en 75 op vrijdag 15 mei.
Ik verneem ook dat de beroepsvisser de wet
overtrad en werd geverbaliseerd door de
viswachter. Het regent verder, met een
bruuske waterstijging als gevolg; de
sluiswachters grijpen in en de zalmen trekken
makkelijk op.
17 mei. Nooit zag men een betere zalmtrek
dan deze in Angleur. Vele vissers vangen er
aan de vlieg, nl. de Durham Ranger. Ik neem
er twee aan de vlieg en een aan de garnaal.
Mijn bezoek aan de vistrap Denil de vorige
week heeft het toezicht van de sluis - en
viswachters aangescherpt. Een fuik werd
boven de trap geplaatst en 7 zalmen werden
gevangen. Een duidelijk bewijs dat de trap
goed werkt als er uiteraard geen hindernissen
zijn. De stropers blijven alert in de buurt, klaar
om toe te slaan wanneer de gelegenheid zich
voordoet.
22 mei. Zalmen werden met de vlieg
gevangen tijdens een periode van warme
dagen. Dan wordt het onweerachtig over het
ganse land. Er zijn bijna geen zalmen meer
nabij Visé; ze zitten allemaal nabij de
Dérivation en tussen Luik en Angleur, waar
ze naar behoren springen. In Fétinne worden
mooie
vangsten
gedaan
nabij
de
kiezelbedden. De Mativakaai is vol volk en de
toeschouwers zijn even enthousiast als de
vissers! Wat zich daar afspeelde zou het
penseel van vele kunstenaars hebben
geïnspireerd, alsook het potlood van de beste
tekenaars. Reeds om 2 uur in de ochtend ga
ik naar mijn favoriete stek. Ik ben alleen; het
is nog nacht; een fluitstoot gevolgd door een
tweede weerklinkt nabij de stuwdam.
Onbekenden gooien met stenen naar mij. Ik
ga het gevaar niet uit de weg en doe drie
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nietsnutten vluchten door een dreigement
met mijn landingshaak. Aan de stuw vluchten
ijlings zes stropers weg met hun netten en
zakken volgepropt met vis. Op mijn beurt
verwittig ik door enkele fluitstoten de
viswachters. Ze kwamen te laat en konden
geen beslag leggen op de zakken met vis die
intussen
door
de
stropers
werden
gedeponeerd in de eerste woningen van
Grivegnée.
Ik viste bij het ochtendgloren. De
rijkswachters die intussen ook - te laat waren aangekomen gaven mij het startsein
op het legale uur. Verwonderlijk, maar ik nam
drie zalmen op de kiezelplaat voordat de
eerste lijnvissers met de eerste tram uit Luik
aankwamen. De Butcher zorgde voor het
succes.
28 mei. Mooi weer sinds gisteren met een
zwoele sfeer die een onweer aankondigt.
Sinds drie dagen gaan de zalmen
ononderbroken over de stuw van Angleur;
zelfs de stuwen van Sauheid en Tilff houden
ze niet tegen. Zij zijn té lang opgehouden

geweest en nu het water gunstig is kunnen ze
niet vlug genoeg naar de paaigronden op de
Amblève en de Boven - Ourthe. Dit belet niet
dat echte vliegvissers mooie vangsten doen
nabij de stuw van Honny. Deze stuw is wel
hoog maar wordt gemakkelijk door de zalmen
genomen door het hellende vlak en omdat
het water voldoende diep is om de val van de
vis bij de eerste sprong op te vangen. Samen
met brigadier Lomba zie ik om 4 uur 's
ochtends vele zalmen optrekken. Deze waren
de avond voordien nog in Angleur. Vele
kilometers werden dus overbrugd, hoewel ze
5 stuwen moesten nemen. Het overschrijden
van de stuwdammen verdient meer aandacht
en ik kom hier later op terug. Dit is een uniek
spektakel, ook voor de niet-visser die zich
niet kan inbeelden hoe krachtig het instinct is
dat onze vissen drijft om daar voor
nageslacht te zorgen, en dit terwijl hun
natuurlijke habitat de zee is.
wordt vervolgd

Zalmvissen op de Ourthe

NIET VERGETEN :
Wil je niet achter het net vissen, reserveer dan nu een tafel voor onze volgende Eurobeurs in
Vught op zaterdag 26 oktober 2013 !
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De hengelsportverzameling van Sportvisserij
Nederland
Al enkele jaren is Sportvisserij Nederland
actief Nederlandstalige hengelsportboeken
aan het verzamelen. Deze verzameling is
gestart vanuit een historisch besef en de
positie die de organisatie daarin heeft. Aan
de ene kant is Sportvisserij Nederland een
jonge organisatie ontstaan in 2006 uit het
samengaan van de OVB en de NVVS. Aan
de andere kant bestaan de voorgangers van
Sportvisserij Nederland al meer dan een
eeuw. Het vastleggen van de historie van de
Nederlandse hengelsport past dan ook
logischerwijs bij Sportvisserij Nederland.
Hengelsportboeken
In de bibliotheek van de OVB en NVVS
stonden al veel boeken en veel periodieken.
Inmiddels is het aantal hengelsportboeken
gegroeid tot zo’n 900 exemplaren en worden
er nog zo’n 100 stuks gezocht. De
doelstelling van Sportvisserij Nederland is om
een
volledige
collectie
Nederlandse
hengelsportboeken in bezit te hebben en
deze ook beschikbaar te stellen aan
belangstellenden.
De vraag is wel wat nu precies een
‘hengelsportboek’ is. Behoren daar ook
brochures of rapporten toe of boeken die over
de vissen gaan? Want daarvan staan er heel
veel in de bibliotheek van Sportvisserij
Nederland. Uit gesprekken met andere
verzamelaars blijkt dat daar ook geen
eenduidig standpunt over is.
Nalatenschap
Eind 2011 heeft Sportvisserij Nederland uit
de nalatenschap van Zwolse hengelsportverzamelaar Henk van den Berg de gehele
collectie aan hengelsportmaterialen en boeken gekregen. Uit de vele tientallen
bananendozen
kwamen
werkelijk
schitterende boeken, molens en andere
materialen. Om deze te kunnen tonen zijn
een 6-tal vitrinekasten in de bezoekersruimte
van Sportvisserij Nederland geplaatst waarin
inmiddels honderden molentjes, reels en heel
veel klein materiaal te zien is.
Openbaar
De collectie van Sportvisserij Nederland is
geen gesloten collectie. Indien geïnteresseerden de spullen willen zien of oude
boeken willen lezen, dan is dat altijd mogelijk.
Wel dient hiervoor een afspraak te worden
gemaakt. We denken nog na op welke wijze

we de collectie inzichtelijk kunnen maken
voor eenieder. Waarschijnlijk zal dat via
internet gebeuren, de wijze waarop daar
denken we nog over na.

Hier is Sportvisserij Nederland echt trots
op !
Vraag
Vanuit Sportvisserij Nederland zijn we op
zoek naar historisch materiaal over de
Nederlandse hengelsport. Dit betreft boeken,
folders, materialen maar bijvoorbeeld ook
vergunningen. Ook is het mogelijk om
bijvoorbeeld boeken te ruilen. Als er nog
vragen of andere reacties zijn, dan staat
hieronder mijn e-mailadres.
Jan Kamman
(kamman@sportvisserijnederland.nl)
Sportvisserij Nederland


NIET VERGETEN !
Noteer nu alvast de data van onze volgende
manifestaties :
EUROBEURS VUGHT 2013 : zaterdag 26
oktober, Van der Valk, Bosscheweg 2, 5261
AA Vught
EMPELBEURS 2014 : zaterdag 8 maart
EUROBEURS 2014 : zaterdag 25 oktober
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Van oude hengelsportbladen en hengelsportzaken
Het is 3 juli, de festiviteiten van mijn 70ste
verjaardag zijn net voorbij en ik heb nog een
paar dagen voordat we voor de 45ste keer
naar die kleine camping aan de Ossiachersee
in Karinthië rijden. Zo, de kop is er af en ik zal
proberen de noodkreet van Herman en Luc
om kopij voor het septembernummer te
leveren nog voor mijn vakantie te honoreren.
Dan komt allereerst de hamvraag: waarover?
Wat vinden de leden en lezers interessant en
waar hoef ik niet al teveel research voor te
doen en heb ik nog bijpassend fotomateriaal?
Op al die vragen kreeg ik vanmiddag onder
het plukken van aardbeien uit eigen
groentetuin een positief antwoord en dat
kwam zo.
Oude
hengelsportbladen:
onuitputtelijke bron van informatie

een

Ik heb me de laatste maanden nuttig gemaakt
met het schrijven van artikelen over vreemde
snoe(k)shanen, 14 afleveringen, en daarna
de geschiedenis van het snoeken in
Nederland vanaf 1900 op de website
www.roofvisweb.nl. Deze laatste serie omvat
9 hoofdstukken en begin augustus loopt deze
ten einde. Voor de periode van 1900 tot zeg
1965 heb ik vooral veel informatie uit oude
hengelsportbladen zoals De Nederlandsche
Hengelsport, Piscator, De Hengelsportwereld
en niet te vergeten De Sportvisser gehaald. Ik
heb op mijn gemak, kan als je gepensioneerd
bent, honderden bladen aandachtig bekeken
In eerste instantie vooral om artikelen over
het snoeken met levend aas en later het
vissen met kunstaas te lezen. Maar ook vond
ik de eerst schaarse en later volop aanwezige
advertenties van hengelsportzaken in deze
visbladen zeer interessant. En over deze
hengelsportzaken wil ik het in deze bijdrage
hebben. Voor mij hebben hengelsportzaken
vanaf
mijn
jeugd
een
enorme
aantrekkingskracht gehad. Dat was al zo toen
ik als 6-7 jarig joch naar het klompen- en
bezemwinkeltje van de weduwe van Braam
op Rechtestraat 105 in De Rijp ging want ze
verkocht ook haakjes, dobbers, nylon en
bamboe hengels. Toen ik weer wat later de
hengelsportzaak van Kees Bijvoet in Alkmaar
ontdekte omdat ik daar langs fietste als ik
naar school ging, werd een groot deel van
mijn zakgeld, vooral verdiend met aasvisjes
vangen, daar “belegd.” Daar aan de Dijk 5 in
Alkmaar voelde ik me echt thuis, vooral als ik
klanten met praktische raad over het vissen
met kunstaas mocht helpen. Hier ontstond
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mijn voorkeur voor de kwaliteitsspullen van
Abu en “Abu Keessie” nam zo’n beetje het
complete Abu programma op.

De zaak van Kees Bijvoet in Alkmaar waar
ik veel leerde en me thuis voelde
Naast de jaarlijkse catalogus van deze
Zweedse firma kreeg ik van Kees Bijvoet ook
oude hengelsportbladen uit binnen- en
buitenland en verslond ze als een snoek een
vette voorn verorbert. Ik werd abonnee van
De Sportvisser en vond dit een super gaaf
visblad met artikelen waar ik veel van
opgestoken heb. Ik weet nog dat ik destijds
foto’s van dikke metersnoeken uitknipte en in
een album plakte, stilletjes hopend ook eens
zo’n kanjer te vangen. Ja, ik had toen al een
tic van gegevens van grote snoeken
verzamelen. Die oude en verknipte bladen
verdwenen bij het oud papier en achteraf had
ik daar spijt van. Maar een van de eerste
aankopen die ik als verzamelaar van
Nederlandse visboeken deed, waren alle
ingebonden jaargangen van De Sportvisser.
Nu ik die na zo’n 50 jaar weer opnieuw
doorlees komen er heel andere gedachten bij
me op. Ik zie hoe de sportvisserij groter wordt
en hoe er veel nieuwe materialen en
technieken en hengelsportzaken komen. Ik
zie nu hoe het vooral de medewerkers aan

diverse visbladen zijn die de stap naar een
eigen hengelsportzaak nemen en hoe ze
soms groothandel worden. Ik zal daar straks
voorbeelden van geven maar omdat ik
nieuwsgierig was en wilde weten welke
hengelsportzaken er voor de oorlog 40-45
waren, ben ik in nog oudere visbladen gaan
snuffelen.

Uit deze jaargangen heb ik heel veel info
gehaald
Weinig advertenties in de bondsbladen,
veel meer in de commerciële bladen
De oogst was minimaal, zo nu en dan een
advertentie
van
een
verdeler
van
buitenlandse fabrikanten zoals Hardy,
Allcock, Pflueger en South Bend Bait
Company en ik denk dat de N.V. v.h. Gebr.
Wasterval de bekendste was. Dat zie je ook
in het boek Beet van Geudeker uit 1940 want
alle zakjes met haken en lijn zijn door deze
firma geleverd. De enige hengelsportzaken
met een advertentie zijn de Fa. Sciarone uit
Den Haag, Titus Blom uit Groningen en C.
Jansen uit de Da Costastraat 97, Amsterdam.
Na de oorlog komt in juni 1947 het eerste
Nederlandse onafhankelijke tijdschrift gewijd
aan de sportvisserij uit met als titel: De
Hengelsportwereld. Een interessant blad met
meteen al 11 hengelsportzaken die
adverteren en die zijn vooral afkomstig uit de
grote steden in de Randstad. Jan Schreiner is
de hoofdredacteur van dit blad dat tot
september 1954 zou blijven bestaan en toen
al sinds november 1952 concurrentie had van
De Sportvisser met als hoofdredacteur… Jan
Schreiner. Niet alleen het vissen met de
werphengel krijgt veel aandacht, ook de
casting sport mag zich in een grote
populariteit verheugen. Niet zo verwonderlijk
want mensen zoals van Jan Schreiner
himself, van Hurck, Jos Peeters, (de vader
van Henk), Jan Roelfs, Ronald Fenger, Cor
van Beurden en Jonny Broers bliezen een
aardig woordje mee op casting gebied. Het is
niet voor niks dat de zaak van Jos Peeters,

die rond de 50er jaren de zaak van K. Snel
aan de Prins Hendrikkade overgenomen had,
de naam Casting Corner kreeg. En van wie
kon men toen praktijklessen op werpgebied
bij deze zaak krijgen? Juist ja, van Jan
Schreiner.

Het visitekaartje van de zaak met een paar
originele Jan Schreiner voornvliegen voor
de polder
Maar omdat je van het meedoen aan
castingwedstrijden niet kon leven, waren
bovengenoemde personen ook werkzaam in
andere takken van de sportvisserij. Vrijwel
zonder uitzondering schreven ze artikelen in
de genoemde bladen en hadden een
hengelsportzaak
of
werkten
in
een
hengelsportspeciaalzaak. Ik kan de hele
ontwikkeling van de moderne hengelsport na
de oorlog in De Hengelsportwereld op de
voet volgen en ben de heer D.H. van Bommel
uit Amsterdam nog altijd zeer dankbaar dat
hij deze 8 jaargangen heeft laten inbinden en
ik ze van hem kon overnemen. Echt een
goudmijn van informatie over de booming
jaren van de Nederlandse hengelsport. Ik ben
eens gaan tellen en kom tot ruim 20
hengelsportzaken in Amsterdam in de 60er
jaren. In 1956 opende ook Jan Schreiner
samen
met
Willem
Persoon
een
hengelsportzaak
aan
het
Kleine
Gartmanplantsoen 33. Ik heb al eens verteld
dat ik als tiener voor de etalage van deze
winkel gestaan heb, neus tegen het raam
gedrukt, maar niet naar binnen durfde. Dat
niet durven had vooral te maken met de
geringe hoeveelheid zakgeld in mijn
portemonnee. Ik vond alle spullen niet alleen
mooi maar ook zeer prijzig.
Toen werd er netto meer verdiend dan nu
Als ik de prijzen van hengels, molens en
kunstaas uit die advertenties vergelijk met die
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van nu, kan ik alleen maar constateren dat ze
destijds, gerekend naar het gemiddelde
inkomen van toen, duurder waren dan nu. Ik
durf
rustig
te
stellen
dat
een
hengelsportwinkelier toen minder problemen
had om zijn dagelijks brood te verdienen dan
tegenwoordig.

Voor eigen parochie preken
Voor
de
ondernemende
hengelsportscribenten was er een groot voordeel ten
opzichte van de winkeliers die geen
redactionele invloed hadden in de bladen.
Mensen zoals Cor van Beurden, die later de
zaak van Sciarone in de Molenstraat in Den
Haag overnam, Jan Schreiner, Henk Peeters,
Frans Domhof die een winkeltje in Groningen
had, konden in hun artikelen redactionele
promotie maken voor producten en dat levert
vaak meer op dan advertenties.

De Hengelaar Cor van Beurden in zijn zaak
in Den Haag, 30 jaar terug viste ik
regelmatig met Cor
Allereerst waren de marges veel hoger. Ik
meen me te herinneren dat als een
hengelsportzaak in de 60-70er jaren een
omzet had van 100.000 gulden er 50.000
voor de zaak over bleef. Kom daar nu eens
om, de marges zijn minimaal, de concurrentie
moordend en de leuke nieuwe dingen worden
vaak via internet gekocht.
Nee, er zullen volgens mijn bescheiden
mening meer hengelsportzaken verdwijnen
dan bij komen en dat vind ik jammer.
Trouwens, als ik naar al die grote en kleine
advertenties kijk, constateer ik dat er al heel
wat zaken met vroeger een bekende naam
gesneuveld zijn. Er zijn zaken overgenomen,
andere zaken werden groothandel zoals de
zaak van Nelis Vogel in de Jordaan die
uitgroeide tot de bekende groothandel
Albatros.
Eerst op de Prins Hendrikkade, nu op het
industrieterrein van Rijsenhout bij Aalsmeer.
Sommige zaken hadden geen opvolger of de
eigenaar ging vroeg dood. Dat laatste was
het geval met de eerste klas zaak van Ronald
Fenger in Rotterdam. Mijn vismaat Hans van
der Pauw heeft daar als vakantiebaantje in de
winkel gestaan en had nog een nieuwtje voor
me. Of is wist waarvan de naam Heron een
afkorting was? Dat wist ik dus niet en hij
vertelde me dat HEnk Peeters en RONald
Fenger deze afkorting voor de gezamenlijke
groothandel afdeling bedacht hadden.
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De vernieuwde etalage van Ome Co van
Hoorn, A’dam
Toen ik vele jaren later als hoofdredacteur
Nederland van Voor en door DE VISSER de
teksten van Jan Schreiner moest redigeren,
schrapte ik naar zijn mening wel eens teveel
merknamen. Vooral in de rubriek Van Jan…
aan Jan ging het er wel eens stevig aan toe
als ik een bijdrage teveel op een “advertorial”
vond lijken. Maar we bleven elkaar
respecteren, naar elkaars mening luisteren
en we zijn er altijd op een positieve manier
uitgekomen.
Dat had ik natuurlijk nooit kunnen dromen
toen ik als jochie voor die mooie snoepwinkel
vlak bij het Leidseplein mijn neus tegen het
glas drukte. Hengelsportzaken zijn voor mij
een soort visstekken waar ik uren-, dagen-,
tijdenlang kan doorbrengen.
En ook het opnieuw bladeren in die oude
jaargangen van De Hengelsportwereld en De
Sportvisser geven een goed gevoel en komt
er weer een stuk jeugd terug. En dat voelt
extra goed als je net 70 jaar geworden bent.
Jan Eggers

Het wonder ABU 505
Ergens in de vroege jaren zestig kwam mijn
oom Toon terug van een vakantie in Zweden
met een voorwerp waarmee hij links en
rechts verbazing en bewondering oogstte:
een futuristisch model werpmolen. Het was
een uitvinding die daar in Zweden volgens
hem nog maar net te koop was. Het ding zag
er prachtig uit: zwart met rood en heel strak
en compact van vorm. Maar eerlijk gezegd
kon ik er geen wijs uit. Het was een heel
ander soort molen dan dat saaie grijze ding
van de man die altijd bij ons in de buurt op
karper zat te vissen. Je zag geen kop rond de
spoel draaien en er zat ook geen beugel op,
dus hoe het werkte was me een raadsel.
"Dit…", zei oom Toon plechtig, en hij hervatte
zijn zin na een korte pauze waarin de
spanning werd opgebouwd, "Dit nu is een
ABU vijf-nul-vijf... Het nieuwste van het
nieuwste!
Een
werpmolen
met
een
halfgesloten kap! Kan nooit wat mee
misgaan!" Hij prees het ding aan als een
marktkoopman, al was die reclame ook
zinloos, want het bezit van zo'n technisch
wonder lag ongetwijfeld ver buiten mijn
bereik. "En daar gaan wíj mee vissen, Hans!
In Polsbroek! Op de baars! Ik neem wel een
hengeltje voor je mee en dan mag jij het ook
eens even met deze molen proberen." Een
adembenemend voorstel...

Dus wij een aantal dagen later naar
Polsbroek, waar oom Toon en zijn broer
ergens achter een boerderij een eigen
watertje gepacht hadden. Ik herinner me een
bruggetje waar een sloot onderdoor liep die
vanuit een dichtbegroeid stuk wildernis kwam
en naar een door knotwilgen omgeven kom in
de weilanden liep. Wij zaten gehurkt op het
bruggetje en visten in de sloot, die volgens
oom Toon stampvol baars zat: "Ze komen
hier allemaal langs als ze van het ene naar
het andere water gaan, dus we zitten hier
zogezegd langs een snelweg vol baarzen."
Dat klopte. De ene na de andere baars
vergreep zich aan onze wormen en sleurde
het vrolijke steekdrijvertje opgewekt de diepte
in. Er waren knapen bij van wel tegen de
dertig
centimeter,
wat
volgens
mijn
toenmalige standaard één maat boven
kolossaal was. Oom Toon wees mij hoe je
het molentje moest bedienen, vasthouden
met twee vingers voor en twee achter de
molenvoet, wijsvinger op de zwarte ring
voorop, even drukken en de lijn kwam vrij,
tuig met aas laten zakken of met een klein
huppeltje een meter verderop deponeren,
een klein stukje naar voren met de slinger en
... je was alweer klaar om binnen te draaien.
Een wonder van eenvoud en doelmatigheid.
Ik had het gevoel dat ik met die molen in mijn
hand een enorme macht bezat: dat ik
onverslaanbaar was. Een ABU 505 ... Later
zou ik er ook een kopen, dat stond vast. Ik
waagde me er nog maar niet aan om te
schatten hoeveel keer autowassen mij nog
van dat moment van triomf en gelukzaligheid
scheidden. Maar mijn tijd zou komen!
Kinderlijke dromerijen. Ik geloof dat we die
nooit helemaal kwijt raken, als we geluk
hebben. Een ABU 505 heb ik uiteindelijk nooit
in mijn bezit gekregen. Wel, veel later, de
opvolger ervan: de ABU 506. Die was
technisch weer wat verbeterd, had net als de
505 een zwart carter, maar de molenkap was
metallic grijs van kleur. En dat grijs haalde
het toch niet bij de dieprood glanzende kap
van de 505. Die glom als een fraai verpakte
kersenbonbon. Ik droom er nóg wel eens van.
Hans van der Pauw
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Terugblik
Als ik probeer van het afgelopen
verzameljaar de hoogtepunten vast te stellen,
dan kom ik niet voorbij de beurzen in Vught
(hierover meer in een ander artikel) en
Empel. Vanuit de VHV bezien mogen we ze
zeker als geslaagd beschouwen.

vandaar deze ruil). De ontvanger was heel
content, en ik blij (dat ie de barre tocht had
aangedurfd). Kortom: blijde gezichten al om.
Deze beurs blijft voor de zeevissers rond
begin februari altijd een evenement om naar
uit te zien.

Empel
De VHV bestond dit jaar 20 jaar en dat werd
op passende wijze gevierd met een Bossche
Bol. Een heerlijke tractatie. Ook hier was de
sfeer gezellig en hebben we de indruk dat
ook hier goede zaken zijn gedaan. Uiteraard
is deze beurs veel kleinschaliger - en intiemer
- dan Vught. In relatief korte tijd (na 12u00
zakt de handel merkbaar in) werden vele
contacten aangehaald en werd er driftig
"verzameld". Tegen het einde van deze beurs
kwam er iemand naar me toe met de vraag
wie interesse had in een aantal oudere
jaargangen van Fly Fisherman. Hij wilde er
van af, kon er niet met een molentje of hengel
worden geruild? Nu heb ik al wat leesvoer en
ik had thuis beloofd... (vult u maar in). Een
snelle blik in de bladen: o.a. een artikel over
splitcane, een interview met Dermot Wilson
etc. en ik was 2 molens kwijt. Een ruil waar ik
achteraf geen spijt van kreeg, de inhoud van
de bladen is klasse. We kregen op het eind
ook nog bezoek van een Dobberman (geen
viervoeter). Iemand had van z’n grootvader
een forse mooie handgemaakte kist met
tuigen en dobbers geërfd. Ook handgemaakt
en handbeschilderd op een heel kunstzinnige manier. Schitterend, een genot om
naar te kijken. Nog nooit zoiets gezien.
Dobberman wilde graag weten wat zoiets
waard was. Ik heb begrepen dat de dobbers
uiteindelijk via een Engelse "auction" 750
euro hebben opgebracht. Een leuke afsluiter
van een geslaagde beurs.

Zaandam
Ook deze beurs, georganiseerd door de
Hengelsportvereniging Zaanstreek, geldt als
een aanrader. Vanuit Zwolle is het best een
stukje rijden (liefst met volle auto) maar nog
nooit heb ik spijt van deze rit gehad. Altijd zijn
er leuke verzamelspulletjes te vinden. Ze
hebben hun organisatie goed op orde,
diverse standhouders en een goede
accommodatie in de sporthal.

Ouddorp
Dit jaar viel de Zoutwater Deltavissersbeurs
niet samen met Huy en kon ik gelukkig met
een vismaat naar Ouddorp. Wel in barre
winterse omstandigheden. De organisatie
was, zoals altijd, voorbeeldig. Door een
naderend sneeuwfront waarvoor ernstig werd
gewaarschuwd bleef het bezoekersaantal
helaas wat beneden de maat. Maar op de
tweedehands spullentafels viel toch genoeg
te beleven. Ook had ik met iemand
afgesproken mijn oude Hardy zeehengels te
laten zien (deze glas hengels zijn
onverslijtbaar, hetgeen niet van mijn
schouder en rug gezegd kan worden,
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De Rijp
De Rijp? Jazeker. Daar hield de SNB haar
jaarvergadering en dit werd gecombineerd
met de mogelijkheid visspullen ter verkoop
aan te bieden. Wie in de afgelopen jaren de
open SNB-dag in Huizen heeft bezocht weet
hoe interessant deze nevenactiviteit kan
uitpakken. In De Rijp kwam dit programmaonderdeel niet helemaal uit de verf; terwijl de
vergadering bijzonder boeiend was en de
catering heel goed, bleek de tijd er nog niet
"Rijp" voor om hier een knaller van te maken.
Gezegd moet worden dat Jan Eggers niet
van de partij was en dat scheelde wat
spulleninbreng betreft, een slok op een
borrel. Het grote voordeel van deze gang van
zaken was wel dat mijn lieve vrouw (die ook
de situatie in Huizen een paar keer had
meegemaakt) mij complimenteerde met m’n
zelfbeheersing!
Kessel
In het verleden heb ik hier leuke momenten
beleefd (zie voorgaande nummers) maar nu
had ik andere verplichtingen. Uit betrouwbare
bron begreep ik dat ik weinig heb gemist.
Huy
We blijven even bij de zuiderburen. Huy is,
zeker voor de vliegvissers, feitelijk een niet te
missen beurs. Leuke mensen, vele oude
bekenden, en zeker ook leuke spullen. Vaak
heel onverwacht. En als er, zoals nu, tegen
het scheiden van de markt met prijzen wordt
gestunt (mensen willen hun koopwaar niet
mee terug naar huis nemen) dan blijkt zelfs
mijn Octavia Combi aan de kleine kant. Hier
heb ik deze keer meer gekocht dan

verkocht... overkomt iedereen wel eens een
keer.
Weekendje Wallonië
Natte brocantes
We hebben er een lang weekend van
gemaakt en boekten een hotelletje in
Beauraing. Van daaruit wilden we op
zaterdag eerst een aantal brocante markten
bezoeken waaronder de supergrote in
Temploux. De weersvoorspelling voor het
weekend was goed (tenminste voor
Nederland, dus ook voor België... dachten
wij). Dus zonnebril en petje mee.
Zaterdagochtend vroeg hoorden we van een
hotelgast dat het een regenachtige dag zou
worden. Hij had als bezoeker van een
motorrace het weer ter plaatse goed gevolgd.
Wij dachten dat het wel mee zou vallen. Vol
goede zin dus naar de eerste brocantemarkt;
dichtbij, in Honnay. Het was bewolkt, maar
droog.
In
Honnay
was
niet
veel
hengelmateriaal aangevoerd; toch deed ik er
een leuke vondst: een Daiwa Minicast Gold,
een klein goudkleurig molentje met een
intrigerend wieltje.

In mijn beste Frans vroeg ik aan de
vrouwelijke helft van het verkopende
echtpaar wat "le moulinet d’or" moest kosten.
Manlief werd er bij geroepen en we kwamen
een prijs overeen. In verband met de
variërende goudprijs hou ik het bedrag even
geheim. Ondertussen was het wel gaan
druppen.
Daarom
zei
de
verkoper
waarschijnlijk heel snel "accord". Veel
standhouders waren al met beschermend
plastiek in de weer. Ook hier gold: als je iets
koopt voel je achteraf soms nattigheid. We
waren nog niet bij de auto of de regen
plensde op ons neer.
Verder naar Dréhance, een plaatsje onder de
rook van Dinant. De regen wist niet van
ophouden; de standhouders in Dréhance
noodgedwongen wel. We zagen nog een

enkele halfverzopen aanbieder van boeken
en tijdschriften triest turen naar de wijze
waarop zijn koopwaar in "papier mâché"
veranderde. Treurnis al om.
We besloten toch door te gaan naar
Temploux; daar waren veel overdekte
stalletjes wisten we uit ervaring. Via een
onnavolgbare route kwamen we in Temploux
terecht: het was een grote paraplu-zee. Op
zo’n moment ben je blij brildragend te zijn,
heb je tenminste nog enige bescherming voor
je ogen. Het was er zeer nat en modderig.
Diverse standhouders waren al aan het
inpakken (sommigen kwamen wel van heel
ver). We zagen 2 tentjes met enig visgerief,
leuk
om
door
te
neuzen,
geen
aankoopwaardige zaken gezien. Op een
gegeven moment zag ik een splitcane hengel
liggen, verscholen achter een paar chinese
vazen. De 2 verkopers zaten er teneer
geslagen bij. Ze leefden op toen ik de hengel
oppakte. Die bleek een “swelled butt” te
hebben, (niet van de regen, had gekund)
maar zo was het model nu eenmaal. Er stond
op Bartleet, Archer.

Ik vroeg waar de hengel vandaan kwam. Wist
men niet, waarschijnlijk Amerika. Wat moet ie
kosten? 50 euro! Ik bood 25. Argumenten: de
hengel is kletsnat, er was geen foudraal of
koker bij, de wikkelingen zijn terminaal, een
oog ontbreekt, de hengel moet worden
overgelakt. Uiteindelijk mocht ik hem voor 30
euro meenemen. Dit was, naast een bakje
friet, de enige aankoop in Temploux. Op deze
zaterdag letterlijk een tranendal. Juul en ik
zwoeren plechtig nooit weer een weekend
België in te gaan zonder waadbroek,
zwemvest en paraplu.
Pondrôme: La salle de l'espérance. (zie
foto’s van het interieur)
Diverse jaren achtereen bezochten we de
hengelsportbeurs in Hastière. Dat plaatsje ligt
zuidelijk van Dinant, tegen de Franse grens,
aan de Maas. Deze beurs was bescheiden
van omvang (ongeveer 25 standhouders)
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maar dat werd ruimschoots goedgemaakt
door de gevarieerde negotie. De moeite
waard dus. Door omstandigheden werd de
locatie verplaatst naar Pondrôme, een
gehucht zo’n 15 km verder op.
Op zondag 25 augustus waren we vroeg op
(05.00 uur, om 06.00 uur gingen de deuren
open). Vroeg ter plekke zijn betekent: de auto
lekker dichtbij parkeren waardoor je niet
onnodig ver met al je spullen hoeft te lopen.
Dit ging vlot; Felix had 4 meter tafel
gereserveerd. We stalden onze spullen
verleidelijk uit, haalden een bakje koffie,
maakten een eerste rondje en wachtten op
de eerste klanten. Veel andere tafelhouders
deden hetzelfde. Een aantal van hen had ik al
vaker gezien, de "harde kern". Ik deelde
royaal folders uit van onze beurs in Vught,
gekleed in het werkkostuum van de VHV.
Tegen 09.00 uur werd het wat drukker. Naar
ons gevoel haalde het totaal aantal toch niet
het niveau in Hastière, we dachten dat dit
kwam door relatieve onbekendheid en de
economische depressie. Aan de zaal als
zodanig lag het zeker niet, die was plezierig
ruim van opzet.
Ik heb me ingehouden bij de inkoop; bij de
verkoop was dat niet nodig. De mooiste
aanschaf was een Frans boek (1941) : "Les
leurres légers" van Jean Huillet met zo’n 25
(getekende) molens en hun beschrijvingen.
Terwijl ik een doos vol (heel) oude Franse
boeken wilde slijten tijdens deze beurs. Ook
een stapeltje Franse hengelsportbladen kon
ik niet laten liggen. "Au bord de l’eau", over
vissen en jagen, magazines uit 1952 en ’53.

Vooral de advertenties vind ik interessant;
heel veel plastic kunstaas bestond toen al. En
mijn verwachting dat deze bladen ook met
reclame voor Mitchell vol zouden staan,
klopte in het geheel niet. Nergens het merk
Mitchell. Luc zal daar zeker een deugdelijke
verklaring voor weten. En dan te bedenken
dat nauwelijks 10 jaar later de naam Mitchell
aan
de
gevel
van
elke
serieuze
hengelsportzaak in ons land te zien was. Ik
was blij toen ik deze bladen tegenkwam; van
Franse hengelspullen weet ik heel weinig,
zeker niet uit deze periode. Diverse merken
nylon, veel soorten kunstaas, het bestond
toen al. Ik hoop er een volgende keer wat
meer over te vertellen.
Bezoeken aan Ardingly (GB) en Maurik (NL)
moeten nog plaatsvinden; ik ben vooral
benieuwd naar Maurik (nieuwe opzet).
Veilingen
De veilingen bij Neil Freeman, Mullock en
Hildebrandt
waren
via
het
internet
aangekondigd. Ze vormen een soort snoepwinkel voor de verzamelaar. Vroeger hadden
ze alle drie mooie catalogi, tegenwoordig is
alleen Hildebrandt overgebleven. Waarbij als
extra service een lijst met de "gescoorde"
resultaten van de vorige veiling is bijgevoegd.
Ik heb alleen bij Hildebrandt meegedaan, de
meeste biedingen waren hoger dan de mijne.
En dan vang je bot. Op zich is het begrijpelijk
dat men op internet overstapt, de kosten van
een mooie papieren catalogus zijn wel erg
hoog. Ik heb er nog een aantal uit
voorgaande jaren. Toch heerlijk die om nog
eens door te bladeren.
Er was in Oldemarkt, bij Hengeldiscount
Gigant ook een veiling (vermeld in hun
folder). Er waren een paar bijzondere items
naast reguliere moderne spullen. Het was
leuk, wie weet groeit het uit tot een
"verzamelaarsmust".
En dan Marktplaats (met eBay heb ik als
digibeet nog geen ervaring)
Ik kan als pensionado Marktplaats behoorlijk
intensief volgen; de vroeger gemaakte
opmerkingen gelden nog steeds. Soms zijn er
vermeldenswaardige voorvallen. Zo zag ik
een paar maanden terug een foto met 3
vliegenreels; één herkenbaar als Marquis. De
foto was niet scherp maar je kon wel zien dat
de reels niet glansden van genot. Ik mailde
voor aanvullende informatie, er werd een
extra foto meegestuurd. Een van de reels
bleek een Hardy Perfect (2 7/8 inch) te zijn.
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Onder condities heb ik de reels gekocht; als
ze niet draaien of zo zwaar geoxideerd zijn
dat er niet mee te vissen valt dan wil ik er
minder voor geven dan wanneer ze weer in
functie zijn te brengen. Kort en goed: het
reeltje komt uit begin 30er jaren en heeft
indrukwekkende slijtsporen.

Volgens mij kon dat nooit in onze Hollandse
polders zijn ontstaan dus vroeg ik nadere
informatie over de vorige eigenaar. Dat bleek
een Ier te zijn, meer kon men mij niet
vertellen. Ik zou graag het levensverhaal van
dit reeltje eens willen horen. Ondanks
geduldige en serieuze pogingen heb ik het
reeltje nog niet kunnen demonteren (en dus
schoonmaken, smeren, etc.).
Ook op Marktplaats zag ik een advertentie
voor een mooie "baarset". Waarom deze
advertentie onder "Hengelsport" is geplaatst
en niet onder "medische uitrustingen" is me
een raadsel.

Bij Mullock werd een mooie vlieghengel
aangeboden (Lot no. 358, laatste Fishing
Tackle auction) Merk: Carlo Fluetti . Op de
bijgeplaatste foto staat een koker met een
fraai handschrift. Ga je daar iets minder strak

mee om dan herken je ineens de naam van
een wel bekende hengelbouwer.
Visma
Dit jaar had de VHV een uitnodiging
ontvangen om mee te werken aan de Visma.
De Visma bestond 45 jaar en een flinke hoek
van de Ahoyhallen werd beschikbaar gesteld
om dat "nostalgisch" in te vullen. Samen met
Bert Schouten (Handy Fish) en Jan Kamman
(Sportvisserij Nederland) werden er plannen
gemaakt om een en ander te realiseren. In
relatief korte tijd moesten er veel zaken
worden georganiseerd en daarbij kwam goed
van pas dat Bert over heel veel (oud)
hengelmateriaal
beschikte.
Sportvisserij
Nederland leverde mooie foto’s en posters.

Bezoekers zouden hun spullen kunnen laten
taxeren, molens laten repareren (Dries
Hanssens,
"molendokter")
boeken
en
hengelsportbladen inzien, etc. Peter Hansler,
Luc de Medts en ondergetekende zorgden er
voor dat de VHV werd gepromoot. Voor veel
bezoekers was dit toch wel een "feest der
herkenning", een moment van relatieve rust
en herkenning te midden van grote drukte. Er
werden leuke gesprekken gevoerd en allerlei
vistuig werd "gedetermineerd". We kijken er
met plezier op terug, zeker ook op de
samenwerking
met
Handy
Fish
en
Sportvisserij Nederland.
Sportvisserij Nederland
Elders in ons blad vindt u een artikel over een
aandachtsgebied dat door Sportvisserij
Nederland wordt ontwikkeld en wat o.a.
bestaat uit de opzet van een bibliotheek met
(oude) Nederlandse hengelsportliteratuur. En
een overzicht van historisch hengelsportmateriaal. Daarmee ontstaat er een raakvlak
met onze "core bussines". Het artikel spreekt
voor zich en wat ons betreft, is dit een heel
goede aanleiding om uit te zoeken wat de
expertise van de VHV hier kan betekenen.
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Anderzijds kan het de moeite waard zijn
incidenteel gebruik te maken van het grote
netwerk van Sportvisserij Nederland. De
eerste -informele- contacten zijn gelegd.
Hollandse molens (om mee te vissen).
In de loop der jaren zijn er diverse artikelen
verschenen over vismolens van Nederlands
fabrikaat. We hebben daarbij de vliegenreels
niet vernoemd. Absoluut ten onrechte. Want

juist op dat gebied hebben we een aantal
mensen in het land die wereldfaam genieten.
Waarvan Ari ’t Hart met voorsprong de
bekendste is. Hetzelfde geldt voor een aantal
mensen dat zich met hengelbouw (vooral
splitcane) bezig heeft gehouden. We
proberen in komende nummers iets van dit
"verzuim" goed te maken.
Harry Kelly



Oude Vishaken

Onze verzamelclub telt ook leden die vishaken verzamelen !
Hierboven ziet u Romeinse bronzen haken gevonden in Midden-Italië en daterend van tussen de
eerste en derde eeuw van onze jaartelling.
Uit de verzameling van Willem van Eykelenburg en Jolanda van Nijkerk.

EUROBEURS VUGHT 2013 : zaterdag 26 oktober
EMPELBEURS 2014 : zaterdag 8 maart
EUROBEURS 2014 : zaterdag 25 oktober
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Terugblik op de beurs in Vught 2012
We mochten tot onze vreugde vaststellen dat
de beide grote zalen geheel vol stonden met
tafels vol verzamelwaardige visspullen. We
waanden ons een beetje in Luilekkerland.
Ook de diversiteit of variatie (binnen- en
buitenlanders, oude en minder oude spullen,
koopjes en exclusieve
zaken, hengels,
molens, vliegviszaken, boeken etc. etc.) was
goed te noemen. Er viel echt het een en
ander te beleven. Op elke beurs (het zijn er
bijna
20
geweest)
heb
ik
nog
hengelsportmaterialen gezien die ik nog niet
kende.
Het gemiddelde prijspeil lag voor mijn gevoel
vrij hoog; mogelijk dat men o.a. door
Marktplaats en eBay steeds beter op de
hoogte raakt van wat de marktwaarde is van
de artikelen. Desondanks heb ik toch weer
een aantal leuke zaken aangeschaft (vraag
van Juul :”Wat is dat”? Antwoord: “Weet ik
niet, maar ik had het dringend nodig”. Deze
smoes gaat slechts één keer op). Vaak viel er
ook wel redelijk te onderhandelen.
Een flink aantal tafelaars liep aan het begin
van
de
ochtend
met
duidelijke
inkoopbedoelingen systematisch de andere
tafels af te struinen. Ik zal maar niet zeggen
welke molens erg gewild bleken te zijn, maar
als je een paar ABU Cardinal 52ers op je tafel
had liggen werd daar zeker bij stil gestaan.
Een trouwe gast uit Schotland, Tam “Malloch”
Gair had voor mij helaas een droef bericht.
Onze gemeenschappelijke Ierse vriend, Hugh
Boyle uit Dungloe, een van de grootste
kenners van Kelly reels en andere Ierse
vismaterialen was een paar maanden terug
overleden. Hij was volgens mij een van de
grootste
kenners
van
de
Ierse
hengelsporthistorie, hij kon er boeiend over
vertellen.
Het
bezoekersaantal
was
heel
tevredenstellend; het was druk maar niet
overvol, je had alle mogelijkheden rustig de
uitgestalde spullen op de tafels te bekijken.
De sfeer was ook prettig, met wel het stukje
gezonde spanning dat er altijd is op dit soort
beurzen (je hebt net de vondst van je leven
gedaan- of ziet die net voor je neus
weggekocht worden door een ander…).

Gewoon een heerlijke dag om naar uit te zien
en om met plezier op terug te kijken. Naast
mijn steun en toeverlaat Juul waren mijn zoon
en een goede vriend ook meegekomen. Dat
gaf de gelegenheid rustig een paar rondjes te
lopen langs de tafels. En omdat ik ook voor
organisatorische taken beschikbaar moest
zijn was het een prettig idee dat Juul er niet
alleen voor stond: materiaaltechnische
vragen blijven voor haar lastig te
beantwoorden.
We hebben niet precies bijgehouden hoe
groot het aantal transacties was, maar we
hoorden diverse tevreden reacties. Naast
enkele
kritische
opmerkingen
over
bijvoorbeeld het aanbod van nieuwe spullen
(met mate toegestaan als onderdeel van een
breder, lees: gebruikt assortiment). Vroeg- en
voortijdige aanwezigheid van commerciële
snuffelaars, etc.
Het VHV bestuur probeert de sfeer zo relaxed
mogelijk te houden. Dus gaan we uit van het
gezonde verstand en de morele zelfdiscipline
van de aanwezigen (lees: zelfregulerend
vermogen). Wanneer het nodig of nuttig is
zullen we meer structurerend regels gaan
stellen.
Deze keer ontbrak (voor het eerst?) de
veiling. Gelukkig hebben we wat "vet op de
botten" gekregen in de loop der jaren (dank,
Zeeuws meisje), zodat de economische
noodzaak er niet meer is. En daarmee is ook
de extra organisatorische belasting van de
schouders van het bestuur gevallen. En dat
voelde best prettig. We houden dus voorlopig
de veiling niet meer, indien nodig kunnen we
dit in heroverweging nemen. Overigens:
suggesties die de feestvreugde kunnen
vergroten zijn altijd welkom.
Kortom, ik kijk terug op een goede beurs,
plezierig en relaxed en ik had de indruk dat
ook zakelijk gezien de meeste aanwezigen
het naar hun zin hebben gehad. Deze beurs
voorziet kennelijk in een behoefte. De locatie
blijkt een goede keus met goede
voorzieningen en servicegericht personeel.
Harry Kelly
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Zoals het begon (anno 1895)
Of het verhaal van "P.J. de Fuijk", een
Dordtse zaak die handelde in manden,
rotting, borstels en visartikelen!

Dhr. P.J. de Fuijk overleed in 1895 en de
zaak werd voortgezet door zijn moedige
weduwe, later door zijn zoon die daarvoor zijn
beroep als onderwijzer opgaf (er was ook wat
te verdienen). In het Dordtse archief vond ik
een "Geïllustreerde Prijs Courant" van
weduwe P.J. de Fuijk "Visscherij - Artikelen (
rond ongeveer 1910). Een mooie uitgave
voor die tijd in A5-formaat. Op bladzijde 2 een
overzicht van meerdere evenementen waar
de firma aan deelnam. Beurzen in 1900
Parijs, 1906 Nijverheidstent Leeuwarden en
toen al een deelname aan comité voor
vreemdelingenverkeer in 1904, 1907 en
1912. Bij een van deze deelnames werd de
hengelsport door professor P.K. Pel
vernoemd als een der gezondste sporten!
Men geniet van de natuur, frisse lucht en er is
genoeg lichamelijke beweging. In onze
drukke en overhaaste tijd is de hengelport
uitermate geschikt om geduld te leren
oefenen. Wat wil je nog meer, met het gehele
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gezin gaan vissen dus. Met de beste hengel
voor snoek en baars bvb.: "De beste hengel
voor deze visserij zijn zeker die welke
voorzien zijn van opstaande ringen en een
wieltje" (aldus Fuijk). In die tijd sprak men niet
van een molentje of reeltje maar van een
wieltje. Er werd ook aangeraden om met
"tinnen visschje" of "blinkert" te vissen, tevens
een en ander ook wat actie te geven! In de
catalogus vond men toen al bamboehengels
van 2 gulden, tot een snoekhengel uit 4
delen, bussen met schroef, opstaande ringen,
elk deel 1,50m, met inrichting voor wieltje en
foedraal voor 17,50 gulden. Koperen wieltjes
waren er van 1,25 gulden tot 8,50 gulden
(dus nog geen echte werphengel).
Omdat mijn speciale belangstelling uitgaat
naar kunstaas vond ik het bijzonder dat er al
lepels te koop waren! Kleine lepels van 0,65
gulden tot (nu komt het) een lepel van
4,50cm lang, voorzien van schroefbladen,
driehaak met rode versiering, wartel met lood
op de as verzwaard (DE COLORADO).
Verder de nodige lepels met toeslaande
bladen en zelfs spiegelvisjes aan beide zijden
met een spiegeltje! Allen voor op diep
stromend water. Wat de lepel betreft was ik
zo gelukkig er een paar te bezitten, ik ben er
zuinig op, ik vis er dan ook alleen mee in 't
aquarium. Ze zijn redelijk zwaar en zeker niet
geschikt voor polderwaters. Deze lepel moet
gebruikt worden op grote stromende rivieren
(oorspronkelijk Engeland), of bvb. vanaf een
krib in de stroomnaad (in Holland). Deze lepel
wordt de zogenaamde "Colorado" lepel
genoemd. In een oude catalogus van Allcock
uit 1937 - 1938 zie je de lepel op pagina 153
afgebeeld in kleur.

De originele Colorado-lepel

De "Colorado Spoon" nikkel met rood aan de
binnenzijde (de vissen trappen er in ieder
geval in). Ook in 1928 sprak en toonde A.M.J.
Dresselhuys deze lepel die hij uit de H.
Stork's prijs courant viste (uit München). In de
prijs courant van John Dickson and Son staat
hij in volle glorie afgebeeld naast de Vibro
Spoon (1950). Nu we het toch over oude
boekjes hebben is het wel aardig om het
leuke boekje van Frans Domhof in je handen
te nemen "WERPHENGEL EN KUNSTAAS".
Ik bedoel echt in je handen nemen en eraan
ruiken! Naast de mooie afbeeldingen van
werphengel met Luxor molen, een pagina
met lepels op blz. 32. Opvallend is dat dit ook
weergeeft dat men toen al naar licht kunstaas
zocht (1949). De "miniatuur"en een "spinner
vliegcombinatie"!

Dan komt Jan Schreiner in 1950 met wat
bladzijden vol ultra licht kunstaas in "Flitsend
Nylon",
onverzwaarde
BRR
Spinners,
Terribles, etc. (invloeden vanuit Frankrijk).
Met deze geschiedenis is wel bewezen dat
de visserij in de polder voor de oorlog (1940 1945) nog niet kon beschikken over ultra licht
materiaal. Alle spinners ook in Frankrijk
waren verzwaard op de as voor stromend
water, Kill, Amblève, Ourthe, etc. Alles was
nog geïnspireerd op de Engelse visserij, op

zalm en forel, op stromende rivieren (ook in
Frankrijk). Hier op polderwater viste men het
beste met een hengel en reel met dood of
levend aas, met dobber en drijvertjes.
Misschien is het voor de jonge startende
verzamelaar een leuk onderwerp om je in te
verdiepen, maak een verhaal in je
verzameling. Speur op rommelmarktjes en
brocantes naar leuke, kleine spullen en
ervaar het genoegen van een leuk tuig met
kleurrijke dobbers, of een koperen wieltje.
Een bamboehengel kan ook zo mooi zijn! Al
verzamelend leer je de logica van een en
ander; mijn advies is, koop zoveel mogelijk
oude literatuur. Jaargangen van na de oorlog,
folders, dan vind je een overvloed aan
molens, hengels en ontwikkelingen in de
Nederlandse hengelsportgeschiedenis, AHB
publicaties, De Hengelsport, etc. We zitten
nog steeds te wachten naar een redelijk
boekwerk dat de echte geschiedenis vanaf
bvb. 1895 tot op heden behandelt. Als nieuwe
generatie kunnen jullie gebruik maken van
jullie PC, je klikt maar Orvis, Hardy of
Albatros aan en je hebt al wat. Maar daar blijf
ik toch bij, er is niets zo leuk als een echt
boekje voor in een hoekje - en misschien nog
een keer een snoekje. Probeer je vriendin of
partner te interesseren - in het begin niet
teveel geld uitgeven. Kunstaasjes, veertjes,
blinkertjes kan je ook op je hoedje of jurkje
spelden. Wat denk je van een sexy setje met
vlindertjes en vliegjes? Zoals Remco
Campert schreef "Het leven is verrukkelijk!"
Houden zo en de groeten van een nog steeds
ontroerde en nieuwsgierige verzamelaar.
Adrie Mouthaan



GEZOCHT :
Voor een komend artikel is ons lid Jean-Paul
Ceulemans dringend op zoek naar oude
Belgische visverloven die door de Post
werden afgeleverd. Vooral verloven van voor
1970 zijn zeer welkom ! Heeft u die nog
ergens liggen en wil u er van af ? Ruilen kan
ook...
Neem even contact met Jean-Paul via mail
jeanpaulceulemans@skynet.be
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Mutaties ledenlijst
Nieuwe leden:
Peter den Hollander
Struuckweg 10
7957 BD De Wijk
Tel.: 0522-440279
e-mail: p.den.hollander@hetnet.nl
vliegvissen

Michel Krockert
Coehoornstraat 50
1222 RV Hilversum
Tel.: 035-6859893
e-mail: michel.krockert@chello.nl
splitcane hengels / oude werpmolens (bij
voorkeur Franse makelij)
Kees Montijn
Pals 18
6931 DK Westervoort
Tel.: 026-3114223
e-mail: kmontijn@yahoo.com
alles op het gebied van vliegvissen en in het
bijzonder oude reels



Oude Vishaken

Hierboven ziet u nog enkele haken uit de verzameling van Willem van Eykelenburg en Jolanda van
Nijkerk.
Bovenaan van links naar rechts : bronzen haak uit Thailand, haak uit Zuid-Amerika, gemaakt van
rood koper en deze haak is gevouwen, haak uit Siberië (van 1200 BC); de onderste twee zijn
haakjes uit Ierland gevonden met een metaal detector in de bedding van een rivier.
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