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VOORWOORD 
 
 

Geen “gewoon” A4-tje deze keer ! We hadden voldoende artikels in reserve om jullie te vergasten op 
een volwaardig clubblad. 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. 
 
Jean-Paul Ceulemans schreef een uitgebreid artikel over de vele kopieën van de Mitchell-molens. Bij 
de meesten zijn ze bekend als copies, look-a-likes of mock-ups. Zoals we Jean-Paul kennen, is dit 
een zeer onderbouwde bijdrage. 
 
Ik, zei de gek, pleegde een artikel over een merkwaardig boek dat verzamelaars van oude hengels en 
dan vooral vaste hengels, zeker zal aanspreken. 
 
Nog van de hand van Jean-Paul Ceulemans is een artikel over de Belgische auteur Karel Rutgeerts. 
Onder boekenverzamelaars vooral gekend om zijn schier onvindbare boekjes uit de reeks Onze 
Vraatzuchtige Visschen : de snoekjager, de baarsch en de paling.  Uitgegeven ca. 1904-1906 bij 
drukkerij Fr. Tuerlinckx-Boeyé uit Aarschot. Behalve auteur was K. Rutgeerts ook een voorvechter 
voor het behoud van de waterkwaliteit in onze stromen en rivieren. 
 
Jean-Paul Ceulemans staat ook nog even stil bij de te vroeg heengegane hengelsportcoryfee Emiel 
(Miel) Ooms. 
 
Jan Eggers heeft het over kunstaas dat de benaming “made voor Holland” of “designed for The 
Netherlands verdient. Kunstaas helemaal ingesteld op het vissen in de Lage Landen... 
 
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 of een mailtje 
naar info@vhv-daca.org ... 
 
Noteer alvast volgende data in je agenda: 
 
EMPELBEURS   2014:  zaterdag 8 maart in Oud-Empel 
 
EUROBEURS     2014:  zaterdag 25 oktober (in VUGHT) – wacht niet met reserveren !!! 
 
Reserveer tijdig je tafel(s) voor onze voorjaarsbeurs in Oud-Empel en verlies zeker onze Eurobeurs in 
Vught niet uit het oog ! 
 
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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Mitchell look-a-likes 
 
Aan de hoeveelheid namaak kan men zien 
hoe goed het origineel is... Als dit ook geldt 
voor Mitchell, dan moet Mitchell wel heel erg 
goed zijn... Onderstaande lijst is 
waarschijnlijk verre van volledig, om de 
zoveel tijd duikt er wéér eentje op. Het 
grootste gedeelte van deze werpmolens komt 
uit Japan.  
Vanaf de jaren ’50 ging de industrie in Japan 
met grote stappen vooruit. Het ging blijkbaar 
zo snel dat ze meer problemen hadden met 
het ontwerpen dan wel met het produceren.  
Japan had geen traditie in het produceren 
van werpmolens. De grote Europese merken 
van toen (Hardy, Mitchell, Bretton, Luxor,...) 
hadden hun molens zelf ontworpen en stap 
voor stap verder ontwikkeld. Een Mitchell uit 
1960 is een doorontwikkeling van een model 
uit 1939, elk onderdeeltje heeft zijn functie en 
moet aan bepaalde eisen voldoen om goed te 
functioneren, knowhow weet je wel... Maar de 
Japanse industrie wilde snel groeien. En het 
kopiëren van bestaande modellen is nu 
eenmaal sneller dan het eerst nog zelf 
ontwerpen van een (functioneel) model.  
Daarbij ging men niet altijd even nauwgezet 
aan het werk. Sommige modellen halen een 
aanvaardbaar kwaliteitsniveau. Andere waren 
dan weer ronduit slecht te noemen. Zo is er 
een type waarbij de spoel, de slipknop en de 
drukknop op de spoel één geheel uitmaken… 
dus een uit één stuk gegoten plastiek waarbij 
de "zichtbare" slipknop en drukknop zelfs niet 
kunnen werken, zuiver “optisch” bedrog dus.  
Bij een aantal modellen lijkt het binnenwerk in 
de verste verte niet op het origineel. 
 

 
Eerste model Olympic N°81 
 
Men kon deze molens laten maken en er 
gelijk welke naam opzetten, men kan dus 
identieke molens vinden met een andere 
benaming. Het typenummer stond vaak 

alleen op de doos en was eerder decoratief 
dan functioneel, samen met de naam is er 
hoe dan ook geen logica in te vinden.  Een 
molen met nummer 56C spreekt nu eenmaal 
meer aan dan een molen met nummer 2.  
Een molen met nummer 1 werd FR-1, klinkt 
gewoon iets beter.  
Hun succes is grotendeels te danken aan het 
"boomen" van de werphengelsport vanaf de 
jaren ’50. De Europese fabrikanten draaiden 
op volle toeren om de vraag, in bijvoorbeeld 
de USA, te kunnen bijbenen. Iedereen wilde 
een graantje meepikken, maar Mitchell 
molens waren niet bepaald goedkoop te 
noemen. Kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. 
Iets wat vele malen goedkoper is zal altijd 
een zekere mate van succes kennen.   
De Japanse look-a-likes werden grotendeels 
speciaal gemaakt voor Amerikaanse 
winkelketens. In hoeverre Mitchell daartegen 
heeft geprotesteerd is niet geweten, 
misschien vonden zij de kwaliteit van deze 
look-a-likes zo slecht dat ze er geen 
concurrentie in zagen ? 
Andere landen die namaak produceerden zijn 
ondermeer Rusland en Argentinië. Maar dit 
om totaal andere redenen dan Japan. 
Rusland en Argentinië kenden in die jaren 
geen import, het was simpelweg verboden. 
De namaakmolens uit deze landen waren 
bedoeld voor de eigen markt. 
Hoe dan ook stonden deze molens vaak 
model voor latere molens die wel geheel zelf 
ontworpen werden.   
In Rusland ontwierp men al snel een ganse 
reeks eigen modellen (waarvoor ik verwijs 
naar mijn artikel hierover in uitgave nummer 
27 van ons magazine).   
In Argentinië ontwierp men ondermeer de 
befaamde Escualo, een molen waarmee men 
vorig jaar nog het wereldrecord 
afstandswerpen mee behaalde.  
Het Japanse verhaal is genoegzaam bekend, 
het werd zelfs marktleider met bekende 
merken zoals Daiwa, Olympic, Ryobi, enz. 
Hieronder volgt een overzicht van de Mitchell 
look-a-likes, het zijn er zoveel dat ze op zich 
al het voorwerp van een uitgebreide 
verzameling kunnen zijn.  Het grote voordeel 
is dat ze nog altijd goedkoper zijn dan het 
origineel… 
 
MITCHELL 320   
DIANA 201 : gemaakt in Serpukhov (regio 
Moskou) Rusland. Gelijkend op het origineel 
maar toch nog wat verschillen in afwerking, 
kleur, slinger,  voet en zonder stickertje. 
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Look-a-likes waren overigens geen 
uitzondering in Rusland, de nagemaakte 
Bretton-werpmolens uit Rusland zijn 
genoegzaam bekend. 
 

 
De Russische Diana 201 M 
 
DIANA 201 M : idem als de Diana 201 maar 
met snellere overbrenging 
 
ESIMAR R-100 : gemaakt door ESIMAR 
S.R.L. in Argentinië, deze molen is quasi 
identiek aan het origineel, alleen het rode 
stickertje heeft een andere tekst. 
 
MITCHELL 324 
LEMZ : wederom eentje uit Rusland, zeer 
sterk gelijkend op het origineel met 
uitzondering van het logo. 
 

 
De LEMZ made in USSR 
 
Deze werpmolen evolueerde nadien naar de 
modellen LEMZ 2 en 3 die steeds minder en 
minder gingen gelijken op het origineel. 
 
MITCHELL halve beugel : slechts 2 
modellen bekend, de Olympic 81 en de 
International 100, beide waarschijnlijk 
gemaakt door dezelfde fabrikant Ueno Seiko 

Co. uit Ueno, Tokyo, Japan. Te herkennen 
aan het typeplaatje en de ongeverfde voet. 
Ueno Seiko Co. werd naderhand bekend met 
zelf ontworpen molens onder de merknaam 
Olympic en concurreerde hiermee met vooral 
Daiwa. Het dient gezegd, deze modellen zijn 
heel mooi afgewerkt en verdienen een plaats 
in elke verzameling van werpmolens. 
 

 
De Japanse International N°100 
 
International 100 : de tweede look-a-like van 
de halve beugel Mitchell. De body is groen of 
zwart met ongekleurde voet, heeft een 
koperen of aluminium medaillon. Er zou ook 
een zwarte uitvoering van zijn. 
Deze molen is gemaakt in Japan voor Ocean 
City Mfg. Co, een producent uit de USA. 
 
MITCHELL 300 : hiermee zijn we aanbeland 
bij de bekendste Mitchell werpmolen, het type 
300. Dit is dan ook de meest nagemaakte 
van allemaal.  Deze hele-beugel modellen 
hebben bijna allemaal de vlindervormige anti-
retour, deze typeert ook de periode waarin 
deze modellen gemaakt zijn. 
Crown 56 B 
Devil nr 21 
 

 
De Jorgensen Mainliner 



 5

 
Jorgensen Mainliner : Jorgensen Bros. was 
een groothandelsbedrijf in Californië dat veel  
hengelsportmateriaal liet maken in Japan. 
Onder de naam Jorgensen vindt men 
werpmolens, hengels, kunstaas, enz.  
 

 
De grijs gekleurde Olympic N°81 
 
Olympic 81 (grijs) : Ueno Seiko Co. verkocht 
een aantal verschillende look-a-likes in 
verschillende kleuren en met andere details, 
waarschijnlijk heeft Ueno Seiko Co. ook het 
grootste deel van de andere look-a-likes 
gemaakt. 
Raichell (naam op zilverkleurige sticker) 
Raichell (gegraveerde naam) 
 
Andere benamingen (allemaal Mitchell 300 
look-a-likes) : 
AFI Magna Spin Deluxe 
AFI Sea Spin 
AFI Stream 
Cheyenne 
Comet 340 
Crown 56 C 
Crown 800 
Crown 900 
Dolphin 
Dolphin 41 
Elite 
Emor 
Fishmaster 
Hume (de enige bekende uit Australië) 
Lafayette 
Miramar 
Miramar 32 A (gemaakt door TAICO in 
Japan) 
Mustang V-22 
New Crown N°30 
New star  
Norword 615 
OLYMPIC N°29 "Cheyenne" 
Olympic 81 (grijs, hoekige body) 
Olympic Hurricane (hoekige body) 
OLYMPIC Hurricane N°21 Devil 

Raichell N°64 
Scotchline N°600 
Spin Silver 
Spinning reel 60-6435  
Super spin  
Superba  
Thalco 59  
Three Eyes AR0552  
Thunderbird 
Trylon 
Valor Fr-1 
Van 56  
Van 66 
Vogg 
Waltham 300  
Winston 58  
Winston 60 
Winston 62 
 
MITCHELL 302 : 
AFI Ocean Saltwater 
 

 
 
Argus 576 Saltwater 
Starlite 
 
Andere benamingen (allemaal Mitchell 302 
look-a-likes) : 
An-Glo 
Apex Mark III N°700 
Dynamic 910 by Roddy 
Lafayette 
Newport 
OLYMPIC N°55 "Lodestar" 
OLYMPIC N°66 "Newport" 
Paint 62 
SeaHorse N°707 
Soling De Luxe Model 8000 
Spin-Lite 
Starlite (met Cross-Wind !) 
Valor FR 10 
 
MITCHELL 303 : 
SUPER X-4 : gemaakt in Argentinië door 
J.Piquera. De gelijkenis met het origineel is 
bij deze molen wat minder, maar toch. Ik 
vermeld hem hier vooral omdat het een 
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linkshandige molen is, een 303 look-a-like 
dus.  
 

 
De Argentijnse Super X-4 
 
Deze molen is uitgevoerd met doorzichtig 
zijdeksel of met wit zijdeksel, dit is dan ook 
meteen het opvallendste verschil met het 
origineel. 
 
Andere MITCHELL types : 
Hier zijn we aanbeland bij de toch wel 
moderne werpmolens. De Tramontina molens 
zijn zo gelijkend op het origineel dat men zou 
kunnen denken aan een samenwerking met 
Mitchell.  
 

 
De rode Tramontina uit Brazilië 
 
Tramontina is een Braziliaans bedrijf dat een 
groot gamma huis-,  tuin- en 
keukenproducten verkoopt onder eigen 
merknaam. In hoeverre er een samenwerking 
is geweest (of niet) met Mitchell, is niet 
geweten. 
 

Deze reeks is rood van kleur met zwarte 
spoel, de originele Mitchell uitvoering was 
hoofdzakelijk zwart. Van de 2660 is er echter 
ook ééntje gevonden in een zwarte uitvoering 
net zoals het originele type. Voor zover 
geweten alleen te koop geweest in Brazilië 
zelf en mogelijk een paar andere Zuid-
Amerikaanse landen. 
 
TRAMONTINA 2660 met rode basiskleur 
TRAMONTINA 2660 met zwarte basiskleur 
(zeldzaam) 
TRAMONTINA 2664 met rode basiskleur 
TRAMONTINA 2668 met rode basiskleur 
 
De -voorlopig- laatste look-a-likes 
 
Toen in 1980 de samenwerking tussen 
Mitchell en Garcia helemaal spaak gelopen 
was, wilde Garcia wel verder gaan met het 
verkopen van een look-a-like die enkel 
bestemd was voor Noord-Amerika. 
 
Dit was de geboorte van volgende in Japan 
vervaardigde modellen (allen zwart van kleur 
en zowel links- als rechtshandig te 
gebruiken): 
 

 
De (Japanse) Garcia 3000 
 
Garcia 3000 (sterk gelijkend op de Mitchell 
300C) 
Garcia 3800 (sterk gelijkend op de Mitchell 
308) 
Garcia 9000 (sterk gelijkend op de Mitchell 
900) 
Garcia 9200 (sterk gelijkend op de Mitchell 
498) 
Garcia 9600 (sterk gelijkend op de Mitchell 
906) 
Garcia 9800 (sterk gelijkend op de Mitchell 
308S) 
 

Jean-Paul Ceulemans 
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Poles Apart 
 

“The History of the London Roach Pole” 
 
De auteur van dit boek, Michael Nadell, heeft 
een echt meesterwerk afgeleverd. Ik kan niet 
anders dan dit boek van harte aan te bevelen 
bij iedereen die belangstelling heeft voor 
oude hengels. 
 
Te lang is er gedacht dat hengelbouwen in 
het Verenigd Koninkrijk synoniem was voor 
het vervaardigen van exclusieve 
vliegenhengels in splitcane. Geen enkel merk 
zoals Hardy en vele anderen zal u onbekend 
zijn. Engeland kan evenwel ook trots zijn op 
een rijke traditie in het bouwen van vaste 
hengels! 
 

 
Cover van het boek “Poles Apart” 
 
Indien we even teruggaan in de tijd, dan 
moeten we stilstaan bij de eeuwenlange strijd 
tussen "game fishing" en "coarse fishing". 
"Game fishing" was het hengelen door de 
"upper class" op "edele" soorten zoals zalm, 
zeeforel en forel. Zelfs de vlagzalm werd niet 
als volwaardig aangezien en bij de "coarse 
fish" gerekend. Want de "coarse fish" was 
bedoeld voor het gewone volk, het plebs, 
voor Jan met de pet. 
 
Je zou dus denken dat aan hengels voor het 
witvissen geen of weinig aandacht werd 
besteed. Niets is minder waar! Vooral in 

Londen kon je meerdere bouwers van vaste 
hengels vinden. Onder verzamelaars zijn 
daarbij Sowerbutts & Son, Evans, Homer, 
Creed, Bazin, Carter en vele anderen 
bekend. Ook de voor ieder bekende merken 
Milwards en Allcocks hadden vaste hengels 
in hun gamma. 
 
Deze hengelbouwers hebben echte staaltjes 
van vakmanschap nagelaten. De -zeer 
duidelijke- kleurenfoto's in het boek laten tot 
in het kleinste detail zien welke zorg er werd 
besteed aan de fabricage en de afwerking. 
Het gebruik van edele houtsoorten en edele 
metalen werd niet geschuwd. Dit zijn hengels 
die met alle gemak elke vergelijking met hun 
broertjes uit splitcane kunnen doorstaan! 
 
Dit boek is veel meer dan een droge 
opsomming van enkele modellen van vaste 
hengels. Je maakt bij het lezen een reis terug 
in de tijd. De bloeiperiode van de "London & 
Lea Pole" situeert zich in de 19de en begin 
20ste eeuw. Dezelfde tijd als die van de 
"viscolleges" uit de Lage Landen. 
 
De auteur staat ook stil bij alle aspecten van 
het hengelen met de vaste stok. Alle 
attributen komen aan bod. Dobbers, 
tuigenplankjes, hengelsnoer, haken, hengel-
steunen en "bait droppers". Maar ook aas en 
voer, de gebruikte hengeltechnieken, het 
sociale aspect van het witvissen in 
clubverband, kampioenvissers van weleer en 
verslagen van memorabele wedstrijden zijn 
hoofdstukken die zeker het lezen waard zijn. 
 
Poles Apart door Michael Nadell is een 
uitgave van Coch-y-Bonddu Books van Paul 
Morgan. 
 
Het boek telt 178 pagina's en meet 
225x282mm. 
 
ISBN code is 978 1 904784 57 9 
 
Te bestellen tegen £35,00 (+ 
verzendingskosten) bij Coch-y-Bonddu 
Books, Machnylleth, Powys, SY20 8DG, 
United Kingdom. 
Of via de website www.anglebooks.com 
 

Luc de Medts 
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Karel Rutgeerts en de Snoekjagers uit Aarschot 
 
Bij verzamelaars van hengelsportboeken doet 
de naam Karel Rutgeerts (1875-1939) zeker 
en vast een belletje rinkelen. Ze kennen 
allemaal de boekjes uit de reeks Onze 
Vraatzuchtige Visschen : de snoekjager, de 
baarsch en de paling.  Uitgegeven ca. 1904-
1906 bij drukkerij Fr. Tuerlinckx-Boeyé uit 
Aarschot.  
 

 
Karel Rutgeerts in 1937 
                                  
De “snoekjager”  klinkt een beetje raar als 
naam voor de snoek, maar is misschien te 
verklaren…  Karel was namelijk lid (en later 
secretaris/voorzitter) van de Aarschotse 
hengelsportvereniging "De Snoekjagers". 
Karel Rutgeerts was niet alleen lid van deze 
vereniging, hij was veel meer dan dat zullen 
we zien... 
 
Eerst even wat meer over de persoon Karel 
(Charles in het Frans) Rutgeerts, geboren in 
1875 en overleden in 1939. Zijn roepnaam 
was Charel, en hij was een echte 
Aarschottenaar, zijn beroep was 
bankbediende. Gezien zijn roepnaam zullen 
we hem voortaan dan ook Charel noemen. 
Hij was een nazaat van een familie van 
notarissen, advocaten en geneesheren.  

Zijn grootvader was advocaat en professor 
aan de Universiteit van Leuven. Zijn vader 
was Louis Rutgeerts, notaris in Aarschot. Zijn 
broer was Albert Rutgeerts, eveneens 
betrokken in de strijd tegen de 
watervervuiling, regelmatig hield hij 
toespraken op meetings, meestal samen met 
Charel. 
 
Charel had 4 kinderen, waaronder eveneens 
een Albert (geboren in 1919, overleden in 
1989) deze was schrijver, Ernest Claes-
kenner en auteur van verschillende literaire 
werken. 
 
Terug naar Charel Rutgeerts, ik overdrijf niet 
als ik stel dat hij een van de grootste 
Vlaamse voorvechters was in de strijd tegen 
de watervervuiling. Charel woonde in 
Aarschot in de Neerstraat (in 1914 van naam 
veranderd in de Theo De Beckerstraat), dit 
kort bij de Demer, bij een vissterfte was hij 
vaak getuige op de eerste rij ! 
De rivier de Demer, die dwars door Aarschot 
stroomt, was lange tijd gespaard gebleven 
van grootschalige vervuiling. Eind 19de eeuw 
was de industrialisatie echter  in volle opmars 
en rond 1890 begonnen de 
suikerraffinaderijen  in Tienen aan een forse 
schaalvergroting.  Hun afvalwater werd 
rechtstreeks geloosd in de Grote Gete, een 
riviertje dat uitmondt in de Demer…  Met als 
gevolg dat elk najaar, tijdens de oogst en 
verwerking van de suikerbieten,  grote 
vissterfte werd vastgesteld in de Demer. 
 
Men moet weten dat voor die periode de 
Demer een erg visrijke rivier was, op talrijke 
plaatsen stonden er viskisten en fuiken.   
Iedereen wist wie de vervuilers waren, maar 
er was geen overkoepelende organisatie die 
genoeg te zeggen had om op te treden, het 
protest bleef vaak beperkt tot wat lokaal 
gemor. 
 
In “De Klok”, een Aarschots weekblad, 
verschijnt op 4 november 1899 voor het 
eerst een artikel van de hand van Charel 
Rutgeerts over de vissterfte op de Demer. 
Sindsdien zou er in bijna elk nummer van dit 
weekblad een artikel staan over deze 
problematiek, wat toch wel aantoont dat de 
bevolking van Aarschot de zaak ernstig 
neemt.  Op tal van plaatsen zijn zij in die tijd 
immers nog afhankelijk van het rivierwater 
om te koken en te wassen ! 
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Charel Rutgeerts neemt met zijn eerste 
artikel de zaak ter harte en besluit dat het tijd 
wordt om zich te manifesteren ! 
   
Reeds in november 1900 start hij de eerste 
keer een petitie onder de inwoners van 
Aarschot, honderden zullen zijn petitie 
ondertekenen. Deze petitie wordt verzonden 
aan de Minister van Landbouw en de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. Een paar 
Volksvertegenwoordigers pikken de zaak op 
en kaarten ze aan op hoger niveau, maar 
zonder resultaat…  Op dat ogenblik valt er 
niet te tornen aan de macht van de 
grootindustrie. Dat dit nog minstens voor 80 
jaar zo zou blijven had niemand toen kunnen 
voorspellen… 
 

Foto/postkaart van de Hoogbrug over de 
Demer, links over de brug begint de 
Neerstraat/Theo De Beckerstraat, waar 
Karel Rutgeerts woonde 
 
Op 21 juni 1903 organiseert Charel vanuit de 
Aarschotse hengelvereniging “De 
Snoekjagers” een hengelwedstrijd op de 
Demer met ’s avonds een grote meeting. Van 
deze meeting verschijnt het  “Verslag der 
groote meeting van de visschersmaatschappij 
van Aerschot  De Snoekjagers, om miskende 
rechten terug te eischen en de vernieling der 
visschen in onze waters tegen te werken”, 
uitgegeven door Drukkerij H. Tuerlinckx- Van 
Noten - Aerschot, 1903”.   
In 1905 richt Charel het 
“Lijnvisscherverbond van Aarschot en 
omstreken” op. Hierin zetelen tal van 
hengelsportverenigingen uit de omgeving van 
Aarschot.  Op dat ogenblik is Charel zowel 
voorzitter-secretaris van dit verbond, als van 
de Aarschotse hengelverenging “De 
Snoekjagers”. 
Nog in 1905 staat in een Aarschots weekblad 
dat hij op een Internationale Prijskamp in 
Antwerpen een zilveren medaille heeft 
gekregen voor zijn album “De Kleine 
Visschen”.  De vraag is of het hier om een 
boek gaat (zoals zijn boekjes “De 

Vraatzuchtige Visschen”) of een fotoalbum 
(Charel heeft bijv. ook een reeks van 
postkaarten uitgebracht als fotograaf). 
 
In 1908 is hij eveneens oprichter van het 
“Bondgenootschappelijk Komiteit, strijd 
voerende tegen de besmetting onzer 
rivierwater”.. Het is duidelijk dat Karel 
hiermee zijn akties wil uitbreiden  naar gans 
Vlaanderen. Op 23 mei 1909 organiseert het 
bondgenootschap een grote betoging te 
Brussel. Charel Rutgeerts houdt er een 
opgemerkte toespraak, te noteren valt ook 
dat hij de enige was die zijn toespraak in het 
Nederlands hield  ! 
 
In februari 1909 werd Charel gevraagd als 
voorzitter-oprichter van de Frans-Belgische 
vereniging tegen waterverontreiniging “L’eau 
pure pour tous”. De voordracht gaat uit van 
Mr. Christophe, voorzitter van de “Fishing 
Club de France”. Het is in 1909 al duidelijk 
dat Charel internationaal gekend was als 
strijder tegen de watervervuiling ! 
 
In 1910 is het bondgenootschap aanwezig op 
de Internationale Jacht) en Visserij-
tentoonstelling in Brussel om haar 
standpunten kenbaar te maken. Nog in 1910 
staat er in een weekblad dat Charel 
bestuurder is van een “Museum over visserij” 
in Aarschot. Meer bepaald in het café 
weduwe Broos aan het station, de inkom van 
het museum bedraagt 25 cent inbegrepen 
een flesje Jack-Op (bier uit Werchter) ! 
Waarschijnlijk gaat het hier om een tijdelijke 
tentoonstelling i.p.v. een museum, later is er 
van dit museum geen spoor meer te vinden. 
 
In 1911 verschijnen een aantal artikels van 
Charel in “Pêche et Pisciculture”, de 
franstalige tegenhanger van het 
“Visschersblad”.  Een bepaalde strekking, 
binnen de Belgische politiek, was geneigd de 
schuld van de verontreiniging in Vlaanderen 
te wijten aan de groot-industrie in Noord-
Frankrijk. Deze zou, via de rivier de Spiere, 
een groot deel van de Vlaamse wateren 
vervuilen.. E.e.a. werd zelfs gebruikt als 
excuus voor vaak zelf veroorzaakte 
verontreiniging !  Charel ging hier tegenin en 
wees erop dat men zijn eigen 
verantwoordelijk diende op te nemen. Een 
citaat hieromtrent uit Pêche et Pisciculture 
(vertaald) : “… De verontreiniging van de 
Schelde ter hoogte van Mariakerke en 
Baasrode komt voornamelijk van de Zenne 
en de Rupel, want het is zelden dat de 
wateren van de Spiere tot daar komen…”. 
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In 1911, bij het 5-jarige bestaan van de 
“Federatie voor vissers van België”, krijgt 
Charel Rutgeerts, wegens grote diensten 
verleend aan de federatie, het ereteken met 
diploma van “Midden-bestuurder der 
Federatie”. 
 
In 1913 wordt een andere naam gekozen 
voor het bondgenootschap, de acties gaan 
voortaan verder onder de naam  “Vereeniging 
tegen Water-, Bodem- en Lucht-
verontreiniging”.  Hier dient gezegd dat 
Charel ook Vlaams correspondent was voor 
de “Hollandsche Vereeniging tegen Water-
, Bodem- en Luchtverontreiniging”, 
inderdaad een gelijkluidende naam.  Reeds in 
die vroege jaren had Charel blijkbaar door dat 
die problematiek over de grenzen heen 
moest aangepakt worden !   
 
In datzelfde jaar 1913 is Charel met deze 
vereniging aanwezig op de Internationale 
Jacht en Visserijtentoonstelling in Gent. 
Nog in 1913,  ter gelegenheid van het 
Internationale  Congres der Vischvangst  in 
Oostende, publiceert hij het “Verslag over de 
Toestand der Rivieren in Belgie en de 
Besmetting en Zuivering onzer water” 
(publiek gemaakt tijdens het International 
Congres der Vischvangst op 18, 19 en 20 
augustus 1913, gedrukt in Aarschot). 
 

 
Foto/postkaart  van de Neerstraat/Theo De 
Beckerstraat 
 
In maart 1913 worden er plannen 
bekendgemaakt  voor het installeren van een 
scheikundige fabriek in de ‘s Hertogenmolens 
(watermolens) op de Demer in Aarschot. 
Charel voert in “De Klok” wekenlang 
discussies met de plannenmakers, vaak hard 
tegen hard… Hierbij een kort citaat uit De 
Klok van 22/3/1913 waarbij Charel in de 
discussie een voorbeeld aanhaalt uit de 
provincie Limburg: “de vroeger zoo vischrijke 
rivier, De Dommel, die de vuile waters der 
fabrieken opneemt, is nu totaal ontvolkt ! En 

een dergelijk fabriek gaat men hier op den 
Demer oprichten !”.  
 
Nadat er in november 1913 wéér een grote 
vissterfte was op de Demer, organiseert het 
Verbond onder leiding van Charel op 
23/11/1913 een betoging door Aarschot, zijn 
oproep wordt massaal opgevolgd. Volgens 
De Klok van 29/11/1913 : Op zondag 23 
dezer, rond 2 uren ’s namiddags, was de 
Statiestraat in rep en roer, door het gedurig 
aankomen, het gedurig een en weer gaan 
van lijnvisschers met de fijn opgepoetste lijn 
op de schouders. Daar werd de stoet immers 
gevormd van het Lijnvisschersverbond van 
Aarschot en omstreken samengesteld uit de 
maatschappijen der omliggende gemeenten, 
en uit afgevaardigden van alle steden van het 
Vlaamsche land, die eene protestmeeting 
belegden tegen de steeds aangroeiende 
verpesting van den Demer. Lijnvisschers uit 
Leuven, Werchter, Diest, Aarschot enzovoort 
waren talrijk opgekomen. In den stoet werden 
wimpels en borden gedragen met opschriften 
zooals “Wij eisschen zuiver water”, “De 
besmettelijke ziekten spruiten voort uit 
rivierwater “ en “Wij vragen strenge straffen 
tegen de waterbevuilers”.  Na de betoging 
volgt er nog een grote meeting waar Charel 
én Albert Rutgeerts de menigte toespraken. 
 
Net voor het uitbreken van WO I schrijft 
Charel in 1914 nog een paar opmerkelijke 
verslagen over wantoestanden in  de visserij, 
deze worden gepubliceerd onder de noemer 
“Visschersbelangen” (zie bibliografie). 
 
Met de komst van de eerste wereldoorlog 
kwam er een abrupt einde aan zijn jarenlange 
strijd. Deze oorlog zal bij iedereen zware 
sporen nalaten, ook bij Charel. Vanaf 1918 
verschijnen er van hem vooral werken en 
artikels over deze oorlog en het dramatisch 
verloop ervan in zijn geliefde stad Aarschot.  
Een uitzondering is het memoriam (in 
boekvorm) dat hij in 1933 schrijft voor zijn 
vriend en leeftijdsgenoot, de schilder Ernest 
vanden Panhuysen, hieruit een citaat : "vol 
innigheid zijn zijne dierenschilderingen in 't 
algemeen. Hij heeft 'n zekerheid in z'n hand, 
'n gevoel voor lijn en koloriet, 'n zeer 
gevoelig-zachte ziel: zijn hart is een 
schatkamer van goedheid" . 
 
 Dat het nog zeer lang zou duren eer er weer 
vis zou zwemmen in de Demer had niemand 
kunnen voorspellen, ook Charel niet…  
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Christophe met baars gevangen in de 
Demer anno 2013 
 
Tijdens mijn jeugdjaren was de Demer nog 
steeds een open riool, pas vanaf 1990 begon 
daar verandering in te komen door grote 
investeringen in waterzuivering in gans 
Vlaanderen. Momenteel is er zelfs sprake van 
een gevarieerd visbestand in deze rivier.  
En… dit jaar heeft mijn zoon zijn eerste baars 
gevangen in de Demer ! Er zitten dus terug 
“Vraatzuchtige Visschen” in Aarschot.  Charel 
moest het weten... 

 Jean-Paul Ceulemans  
 
Bibliografie en bronnen : 
- Karel Rutgeerts, tal van artikels verschenen 
in De Klok in de periode 1899 - 1939, De Klok 
was een Aarschots weekblad, uitgesproken 
Vlaams en Katholiek van stempel.   
- Karel Rutgeerts, Verslag der groote meeting 
21/6/1903 "De Snoekjagers",  H Tuerlinckx-

Van Noten, Aerschot, 21/6/1903 (2-talig 
Nederlands/Frans) 
- Karel Rutgeerts, Onze vraatzuchtige 
visschen: I De paling, II De Snoekjager, III De 
baars,  Fr. Tuerlinckx-Boeyé , Aerschot, ca 
1904 
- Charles Rutgeerts, artikel in Pêche et 
Pisciculture, 1911 
- Karel Rutgeerts , “Verslag over de Toestand 
der Rivieren in België en de Besmetting en 
Zuivering onzer water" (publiek gemaakt 
tijdens het “International Congres der 
Vischvangst” op 18, 19 en 20 augustus 1913, 
gedrukt in Aarschot (2-talig 
Nederlands/Frans). 
- Karel Rutgeerts, Griefs des Pêcheurs : Un 
intérêt national ou l'impérieux besoin pour 
tous d'une eau pure, H Tuerlinckx-Van Noten, 
Aerschot ca 1914. 
- Karel Rutgeerts, Visschersbelangen (Griefs 
des pêcheurs) : "Stroperij en toezicht"  en  
“De visscherij met netten”, Fr.Tuerlinckx-
Boeyé, Aerschot, 1914 (2-talig 
Nederlands/Frans). 
- Karel Rutgeerts, De verwoesting van 
Aarschot, uitgegeven ca 1920 
- Karel Rutgeerts, In memoriam: Ernest 
vanden Panhuysen , Fr.Tuerlinckx-Boeyé,  
1933 
- Karel Rutgeerts, Een bezoek aan de stad 
Aarschot, 1939 
-  Isabelle Parmentier  en Carole Ledent :  La 
recherche en histoire de l'environnement : 
Belgique, Luxembourg, Congo, Rwanda, 
Burunde, Actes PREBel, Presse Universitaire 
Namur, décembre 2008. 
- Sven Vrielynck, Claude Belpaire, Annemie 
Stabel, Jan Breine en Paul Quataert : De 
Visbestanden in Vlaanderen anno 1840 – 
1950, IBW 2003 
 

 
 

TE KOOP 
 

 
Ons oud-lid Hans Roestenburg wil zijn gehele 
hengelsport verzameling verkopen (bij 
voorkeur in één koop). 
 
Met o.a. Nederlandstalige Hengelsport / 
Visboeken en geschriften (± 1500 st); 
 
Beelden van vissen (o.a. Goebel en Jema), 
Hengels, Molens, Reels 

De Karper (KSN). 
 
Etc., Etc. 
 
Prijs N.o.t.k. 
 
Alleen contact via e-mail : 
 
 jgroestenburg@hetnet.nl
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Miel Ooms 
 
Met dit artikel zou ik even willen stilstaan bij 
het overlijden in 2007 van Miel Ooms. 
 

 
 
Reeds vanaf zijn vijfde levensjaar ging de 
kleine Miel mee vissen met zijn oudere broer. 
De vele kleiputten in zijn geboorteplaats 
Heist-op-den-Berg kenden een grote 
aantrekkingskracht, hij zou er zijn leven lang 
wonen en vissen.  
Hij was er ook onderwijzer in het Atheneum 
en baatte er met zijn echtgenote Maria een 
hengelsportzaak uit.  
Miel begon zijn schrijverscarrière in de 
hengelsport met een hengelrubriek in de 
kranten "Gazet van Antwerpen" en "Het 
Nieuwsblad", voor deze kranten was hij 
tevens wielerjournalist.   
Zijn schrijverstalent blijft niet onopgemerkt en 
in 1968 wordt hij gevraagd als medewerker 
van het blad "De Belgische Visser". Dat was 
toen het officiële orgaan van de Belgische 
Confederatie van Lijnvissers Maatschappijen 
(BCLM).  
Amper 2 jaar later brengt hij samen met 
Emile Jacobs en Jules Scholliers het boek 
"Lokaas en Geheimen" uit. Dit bleek een erg 
succesvolle uitgave, na iets meer dan een 
jaar kwam er al een herdruk. Het boek is nog 
steeds gezocht, de intrigerende titel zal daar 
niet vreemd aan zijn, maar de inhoud is nog 
steeds actueel en interessant.  

Nadien schrijft hij samen met Eric Van Hecke 
"Sportief Hengelen in zoet water". Let vooral 
op het woord "sportief", een begrip dat in die 
jaren nog niet evident was. Ook in zijn artikels 
legt hij vaak de nadruk op dit sportieve aspect 
van het hengelen. Hij promoot regelmatig het 
terugzetten van snoek en het weidelijk 
behandelen van de vangst.    
In 1980 wordt hij hoofdredacteur bij De 
Belgische Visser.  
Begin jaren ’80 was hij tevens bezieler en 
presentator van een fraaie televisiereeks 
"Tijdrover-Hengelen". In deze reeks, 
uitgezonden op de toenmalige B.R.T., gaf hij 
deskundig uitleg over alle facetten van de 
hengelsport.   
In diezelfde periode bracht hij zijn eigen boek 
"Hengelen op zijn Vlaams" uit, een klassieker 
in de Nederlandstalige hengelsportliteratuur. 
Dit is Miel Ooms ten voeten uit, als het 
eenvoudig kan moet men het niet moeilijk 
maken, iets waar velen vandaag nog iets 
kunnen van leren. 
Ondertussen is in 1983 "De Belgische Visser" 
van naam veranderd  in "De Vlaamse 
Sportvisser", Miel blijft hoofdredacteur en is 
de drijvende kracht achter dit blad. Daarnaast 
is hij ook vast medewerker voor het blad 
"Voor en Door De Visser".   
Hij is hoofdredacteur gebleven van "De 
Vlaamse Sportvisser" tot zijn gezondheid eind 
jaren ’90 het niet meer toeliet, op dat ogenblik 
was hij al bijna 30 jaar verbonden aan dit blad 
waarvan 20 jaar als hoofdredacteur. Een 
beetje later is het blad ermee gestopt, wat 
toch wel duidelijk maakt hoe groot zijn 
inbreng was. 
Miel is voor velen steeds een voorbeeld van 
eenvoud en vriendelijkheid geweest, maar 
door zijn jarenlange inzet voor zijn geliefde 
bezigheid mag hij zeker gerekend worden tot 
een der groten van de Belgische hengelsport. 
Ik herinner me het verhaal van zijn eerste 
zalm. Samen met andere 
hengelsportjournalisten was hij uitgenodigd 
om te komen vissen op een befaamde 
zalmrivier. Ter plaatse ging het al snel over 
de fraaiste kunstvliegen, de mooiste lepels en 
de beste spinners om zalm te vangen. Miel 
hoorde het allemaal aan en hij ging vissen 
met... een worm.   
Miel zou de enige zijn die een zalm ving die 
dag ! 
 

Jean-Paul Ceulemans
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Made voor Holland 
 
De oorsprong van dit artikel komt van een 
vraag van een Australische verzamelaar van 
Abu spullen: Wayne Real. Hij kreeg mijn e-
mail adres van een Zweeds-Nederlandse Abu 
fan met de naam Jonas Petersson die met 
een Nederlandse getrouwd is en dus ook 
Nederlands kan lezen. Deze Jonas vond op 
de VHV-ACE website niet alleen mijn e-mail 
adres maar ook de informatie dat ik Abu 
catalogi verzamel. Hij mailde deze informatie 
door naar Wayne die daarop mij een mail 
stuurde met als voornaamste vraag of ik wist 
of er ooit Nederlandstalige Abu catalogi 
verschenen zijn. Ik kon hem niet alleen een 
positief antwoord sturen maar wat later ook 
zo’n Nederlandstalige Petri-Heil catalogus in 
ruil voor een Napp och Nytt exemplaar uit 
1948. Van de ene vraag kwam de andere en 
er ontstond een bijna dagelijkse uitwisseling 
van gegevens en ik werd verzocht mijn bijna 
50 jaar lange contacten met Abu op zijn 
website www.realsreels.com te zetten 
hetgeen gebeurd is. Daarmee ben ik echter 
nog niet bij de werkelijke oorsprong van deze 
bijdrage. Die ontstond door een ander 
antwoord op een vraag en wel of ik een foto 
kon laten zien van een Abu Reflex spinner in 
onverzwaarde uitvoering  waarmee ik als 
youngster heel veel snoeken gevangen had. 
Wayne had alle oude Abu catalogi doorgespit 
maar nergens informatie over deze spinner 
gevonden. Ik had good old Cor van Beurden  
ooit horen zeggen dat ze destijds op verzoek 
van de Fa. Sciarone, die toen Abu importeur 
was en waar Cor werkte, geproduceerd 
werden voor de Nederlandse markt. Onze 
voorzitter Luc hoorde dit verhaal en kwam 
toen met de vraag of ik nog meer 
voorbeelden wist van hengelsportmateriaal 
en dan vooral kunstaas, dat speciaal voor 
onze markt gemaakt is. Ik kon meteen een 
positief antwoord geven want als Europees 
adviseur van een aantal grote 
hengelsportfirma’s heb ik diverse producten 
aangepast zien worden aan vooral de 
specifieke poldervisserij. Tot zover deze 
lange inleiding die ik te interessant vond om 
niet mee te beginnen. 
 
De grootste fout van vele hengelsport-
fabrikanten 
 
Vooral Amerikaanse firma’s maakten deze 
grootste fout en die is: Veel 
hengelsportfabrikanten denken dat er in de 
rest van de hengelsportwereld net zo gevist 
wordt als thuis! Ik heb jarenlang firma’s zoals 

Berkley, werd later OTG en nu Pure Fishing, 
Zebco, Rapala, Salmo en ook Mepps verteld 
dat er geen Europese hengelsportmarkt is 
maar wel een Duitse, Franse, Engelse, 
Nederlandse, enz. en dat deze markten 
onderling behoorlijk kunnen verschillen. De 
fabrikanten gingen er gewoon vanuit dat een 
product dat in de USA een succes is, min of 
meer automatisch een succesnummer wordt 
in Europa. Dat was een verkeerde redenatie 
en veroorzaakte vaak veel stress bij de 
exportmanagers van deze firma’s. Ik 
adviseerde om de producten aan te passen 
aan de nationale en zelfs regionale 
omstandigheden want producten die voor 
betere vangsten zorgen, zullen zeker beter 
verkopen dan producten die eigenlijk 
ongeschikt zijn. 
 

 
Abu Reflex spinners met rechts de twee 
onverzwaarde Reflex spinners voor de 
Nederlandse markt 
 
Ik denk dat deze Abu Reflex spinner in 
onverzwaarde uitvoering een van de eerste 
praktijkvoorbeelden is van aanpassen aan 
Hollandse omstandigheden. In Svängsta, 
waar Abu gevestigd was en nog deels is, 
viste men vooral in de snel stromende 
Mörrum rivier, in de diepere meren en niet te 
vergeten de Scherentuin. 
 
Stekken die totaal anders zijn dan niet 
stromende ondiepe poldersloten waar een 
verzwaarde Reflex spinner in no time vast 
raakt aan obstakels op de bodem. In de 50er 
en 60er jaren van de vorige eeuw had ik geen 
flauw idee van deze uitzondering voor de 
Nederlandse markt. Ik was echter wel blij met 
deze spinners die ik niet alleen minder snel 
op de bodem parkeerde maar waar ik vooral 
goed mee ving. Helaas waren deze 
onverzwaarde Abu Reflex spinners maar 
korte tijd verkrijgbaar, waarschijnlijk door te 
slechte verkoopcijfers want daar draait alles 
om. 
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Onjuiste verkoopcijfers 
 
Een van de interessante werkzaamheden 
was het analyseren van de jaarlijkse 
verkoopcijfers. Maar die geven niet altijd een 
juist beeld van wat de lokale sportvissers 
graag willen. Toen ik samen met toenmalig 
Rapala exportmanager Pertti Rautio de 
verkoopcijfers van de Rapala pluggen voor 
Nederland doornam, bleek dat zinkende CD, 
staat voor Count Down, modellen het meest 
verkocht werden. Ik snapte er niets van, het 
waren toch immers vooral de drijvende 
Original en Jointed modellen die gebruikt 
werden door de poldervissers? Door stom 
toeval ontdekte ik een jaar later dat deze 
Count Down pluggen werden doorverkocht 
aan een andere Europese firma. Daar 
werden ze overgepakt en doorgestuurd naar 
Japan alwaar de dure yen voor een 
aantrekkelijke verkoop en marge op de 
parallel markt zorgde. 
 
Op verzoek van de Duitse firma Sänger zijn 
er ook een aantal Rapala kits onder de naam 
Jan Eggers Selection ontwikkeld voor het 
vissen op snoek, baars, snoekbaars en forel. 
Dit betrof dan vooral pluggen in speciale 
kleuren zoals zwart en de kleurencombinatie 
fluo orange/chartreuse en bij verzamelaars is 
dit de “Jan Eggers kleur” en verkrijgbaar in J-
11 en J-13 uitvoering. 
 

 
De bovenste 4 pluggen komen uit Jan 
Eggers Selection kits 
 
Met big boss Jarmo Rapala heb ik heel wat 
keren gebrainstormd over nieuwe modellen 
en ik heb heel wat prototypes, dan denk ik 
aan de ondiep lopende Shad Rap, de Skitter 
Pop alsmede diverse variaties van de Skitter 
Prop, in de West-Friese poldersloten mogen 
testen. Ik kan me ook nog herinneren dat ik 
een  prototype van een 5 cm ondiep 
zwemmende Shad Rap mee had naar een 
bezoek aan The In-Fisherman in Brainerd , 
Minnesota. Ik viste daar met Al Lindner en 
Doug Stange op largemouth bass in wat 

kleine meertjes met veel waterplanten. Je 
voelt je dan als een bass pro als je meer 
vissen vangt dan deze beroemdheden en op 
een gegeven moment was Al het zat en wilde 
hij weten waarmee ik deze grootmuilbaarzen 
wist te verleiden. Op mijn antwoord: ”Met een 
Rapala Shad Rap” kwam als reactie maar 
een woord: “Impossible”. Je kon hier immers 
niet met een Shad Rap vissen, die ging veel 
en veel te diep. Toen ik hem vertelde en liet 
zien dat ik met een prototype van de ondiep 
zwemmende Shad Rap viste, begreep hij het. 
Ik heb hem toen uit beleefdheid mijn 
exemplaar gegeven en hij was als een kind 
zo blij dat hij hem mocht houden. Omdat ik 
een fan ben van tweedelig en zelfs 
meerdelige pluggen, heb ik Rapala gevraagd 
om een prototype van een drijvende 18 cm 
Magnum Jointed te maken. Die is er 
gekomen, in een  makreel kleur, maar gek 
genoeg met een metalen schoep ofschoon 
het toch een drijvende plug is. Ik heb er goed 
mee gevangen, vooral trollend, en vis er nog 
regelmatig mee. Helaas zijn de 
productiekosten van tweedelige pluggen van 
balsa hout nogal hoog en heeft men besloten 
ze nog niet in productie te nemen. 
 
Tandemspinners doen het nog altijd goed 
in grijs polderwater 
 
Op de vraag of ik meer vertrouwen heb ik 
kunstaas dat veel trillingen veroorzaakt of in 
kunstaas met nieuwe kleuren, komt een heel 
duidelijk antwoord: geef mij maar iets met 
veel trillingen. 
 

 
Tandemspinners waaraan mijn naam 
verbonden is 
 
Heel wat jaren terug kreeg ik van een paar 
Italiaanse gastvissers enkele tandemspinners 
“made in Italy” en ik ving er goed mee. 
Contact gezocht met de fabrikant, wat 
verbeteringen aangebracht zoals het korter 
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achter elkaar zetten van de spinnerbladen en 
modellen zonder koplood  en spinnerbladen 
in verschillende maten monteren. Deze 
tandemspinners waren en zijn nog steeds 
populair bij de snoeken en snoekbaarzen en 
kregen de naam Jan Eggers tandemspinners. 
Het gevolg was dat Ultimate in Nederland en 
Sänger in Duitsland deze tandemspinners 
onder mijn naam op de markt brachten en er 
veel tevreden kunstaasvissers mee gingen 
vissen. Helaas kwamen er daarna ook 
goedkope en kwalitatief mindere imitaties 
vanuit China op de markt en besloot de 
fabrikant in Italië te stoppen.  
 

 
Prototypes van Mepps tandemspinners op 
basis van diverse Lusox bladen, ik vang er 
nog steeds goed mee 
 
Omdat ik goede contacten had met Mepps en 
regelmatig bij Mepps eigenaar Mike Sheldon 
in Antigo, Wisconsin op bezoek ging en ook 
samen viste, wilde Mepps ook wel wat 
prototypes van een tandemspinner maken. 
Omdat de Mepps Lusox de meest populaire 
spinner was om snoek mee te vangen, waren 
we het snel eens dat de tandemspinner ook 
uitgevoerd zou worden met Lusox bladen. Zo 
kwam het dat ik een groot aantal prototypes 
kreeg met de volgende blad combinaties: 
blad 1 + blad 2, blad 1 + blad 3, blad 2 + blad 
2, blad 2 + blad 3 en tenslotte de grootste 
uitvoering die de meeste trillingen produceert 
blad 3 met nog een blad 3. De dreg met rode 
pluim is vast gemonteerd en wil men op 
dieper water vissen kan men Lusox koplood 
in diverse gewichten monteren. Ik heb met al 
deze modellen goed gevangen en gebruik ze 
nog regelmatig om zo voor de broodnodige 
variatie te zorgen om water met veel 
dressuur.  Uiteindelijk hebben de Franse 
Mepps productontwikkelaars besloten om 
een tandemspinner met een flexibele 
staaldraadje als hoofdas op de markt te 

brengen. Ik heb daar ook mee gevist en 
snoek gevangen maar geef toch de voorkeur 
aan de Lusox tandem met vaste as omdat ik 
er meer mee vang. 
 
De stand en grootte van de schoep 
bepaalt de diepte 
 
De ondiepe poldersloten in ons kikkerlandje 
vormen eigenlijk een heel aparte 
snoekbiotoop die je over de grens zelden 
tegen komt. Ik maakte begin januari nog mee 
dat een vette 80 cm plus snoek een plug 
pakte op geen 40 cm water. Dat was dan wel 
een plug die op deze diepte nog netjes met 
veel actie zwom en niet steeds aan de bodem 
en waterplanten vast raakte. Kijk je 
tegenwoordig naar de aangegeven diepte 
van een plug op de verpakking, vind je maar 
weinig modellen die je op een halve meter 
water probleemloos kunt vissen. Maar als je 
nu juist wel heel veel vertrouwen in een 
bepaalde plug hebt omdat je er bv. trollend of 
op wat dieper vanaf de kant goed mee vangt, 
zou je er heel wat voor over hebben om deze 
plug ook in een ondiep zwemmende 
uitvoering in je viskoffer te hebben.  
 

 
Geheel rechts een Rapala J-13 plug met 
zelf ingekorte schoep 
 
Ik weet nog dat Eddy te Mebel op een 
gegeven moment Rapala J-13 pluggen liet 
zien waar hij de halve schoep van had 
verwijderd. Idem dito met Super Shad Raps 
met ingekorte schoep. Ze gingen 
daadwerkelijk een stuk minder diep maar het 
was wel een hele kunst om de schoep 
zodanig in te korten dat ze wel in een rechte 
lijn binnen gevist konden worden. Een van 
mijn beste pluggen om mee te trollen was en 
is de Salmo Perch 12 cm, gevolgd door de 
Salmo Pike 16 cm. Helaas kon ik er vanaf de 
kant weinig mee beginnen omdat deze 
pluggen in no time naar 2-tot 4 meter diep 
duiken. Gelukkig begreep de directie van 
Salmo, na hier gevist te hebben, dat er 
behoefte is aan een ondiep  zwemmende 
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versie van beide pluggen. Die zijn er 
gekomen en wel heel eenvoudig door een 
veel kleinere schoep te monteren waardoor 
deze goede vangers nu in een SR ( = shallow 
running = ondiep zwemmend) uitvoering wel 
vanaf de kant binnen gevist kunnen worden. 
 

 
Jammer dat deze tweedelige Magnum 18 
Floating niet op de markt gekomen is, ik 
vis er nog steeds met succes mee 
 
Er zullen zeker en vast nog meer 
voorbeelden zijn van hengelsportspul dat 
specifiek voor de Nederlandse markt 
gemaakt is. Zelf ben ik nog een tijd lang 
betrokken geweest bij het omzetten van de 

dikte van nylon, de lengte en het 
werpvermogen van het Engelse- naar het 
metrische stelsel. Door de komst van e-mail 
en Internet gaat de uitwisseling op technisch 
gebied in de hengelsport ook veel sneller. 
Voeg daar dan nog aan toe dat de 
concurrentie in deze branche veel en veel 
heviger is en de verkoopmarges steeds 
kleiner worden. Dat betekent dan dat grote 
hengelsportfirma’s nu wel op zoek gaan naar 
interessante niches op hengelsportgebied 
waar ook ter wereld. Zo’n 25 jaar geleden 
was het ondenkbaar dat Berkley-Pure Fishing 
zich zou gaan bemoeien met het vissen op 
karper. Dat was, om het onbeleefd te zeggen, 
“een nigger sport” in Amerika en van de 
importantie van karper vissen in Europa had 
men geen weet. Die tijden zijn veranderd en 
leren wij Europeanen technieken van musky 
vissers en de Amerikanen toch meer van 
karper vissen. Genoeg getikt over deze 
materie en laat ik Wayne nog maar eens een 
mailtje sturen en hem vertellen dat ik nog wat 
foto’s van mijn bezoek aan Abu in 1965 
gevonden heb. 

Jan Eggers
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