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DE VISSENDE VERZAMELAAR is het clubblad van de Vereniging Hengelsport Verzamelaars, 
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Verschijnt 2 maal per jaar. 
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Opzeggingen van het lidmaatschap vóór 1 december schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. 
 
Het bestuur van de VHV bestaat uit: 
 
Voorzitter: Luc de Medts, Groeneweg 28A, 9600 Ronse, BE 

tel.: 00-32-55-216673 / E-mailadres: luc.de.medts@skynet.be 
 

Vice-voorzitter: Iwan Garay, tel.: 040 - 2416176 
E-mailadres: garayiwan@gmail.com 
 

Secretaris & Penningmeester: Herman Verswijveren, Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden, NL 
tel.: 0118 – 615818 / E-mailadres: info@vhv-daca.org 

  
Webmaster: 
 
 

Luc de Medts, tel.: 00-32-55-216673 
E-mailadres: webmaster@vhv-daca.org 
 

Bestuursleden: Harry Kelly, tel.: 038 - 4538994 
E-mailadres: h.n.kelly@hetnet.nl 
Verantwoordelijk voor o.a. public relations 

 
Eindredactie Clubblad: 

 
Luc de Medts, Groeneweg 28A, 9600 Ronse, BE 
tel.: 00-32-55-216673 / E-mailadres: luc.de.medts@skynet.be 

 
De redactie en/of het bestuur behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen zonder opgaaf van 
redenen te weigeren, respectievelijk niet te plaatsen. Tevens behoudt zij zich het recht voor 
ingezonden artikelen in te korten, hetgeen door de redactie onder het desbetreffende artikel dient te 
worden vermeld. 
 
Voor zover artikelen onder pseudoniem worden geplaatst, dienen de volledige gegevens van de 
auteur bij de redactie bekend te zijn. 
 
De redactie en/of het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de 
aangeleverde artikelen. 
 
Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende(n) op het auteursrecht, zijnde de uitgeefster van deze uitgave, door de rechthebben-
de(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 
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VOORWOORD 
 
 

Dankzij enkele schrijvende leden hebben we het toch weer voor elkaar gekregen om jullie een 
volwaardig clubblad te bezorgen! 
 
Jan Eggers bekent dat hij tot zijn grote spijt vroeger verpakkingen van molens en kunstaas zomaar 
achteloos weggooide. De laatste jaren is meer en meer gebleken dat echte verzamelaars veel waarde 
hechten aan de staat van een verzamelobject. In originele staat zijn, betekent dan ook dat de 
verpakking en eventuele handleiding moeten aanwezig zijn. 
 
Peter den Hollander is ervan overtuigd dat splitcane nog steeds een toekomst heeft. En dit niet enkel 
om te verzamelen, maar ook om er lekker mee te gaan vissen. 
 
Ons lid Ignace Van de Wiel legt deze keer de DAM 110N en DAM 220N op de ontleedtafel. Op vele 
punten kunnen deze Duitse molens de vergelijking met de Zweedse ABU-molens zeker doorstaan. 
 
Dat Dries Hanzens een Mitchell-fanaat is, is een understatement. Deze keer (her)ontdekt hij een 
ander groot Frans merk van werpmolens: de Bretton. 
 
Gewoontegetrouw neemt Harry Kelly ons mee op zijn omzwervingen door binnen- en buitenland. Hij 
laat ons meegenieten van zijn verzamelavonturen en van de vondsten die hij deed. 
 
Jean-Paul Ceulemans heeft het deze keer over Belgische vismanden. Deze gevlochten viskanissen 
hebben een rijke geschiedenis. We hebben allemaal wel eens een kanis onder de kont gehad bij het 
vissen... 
 
De cartoons zijn van de hand van Arnold Wiles. Mocht je ook nog mooie cartoons hebben voor ons 
blad, dan zijn die van harte welkom! 
 
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   2016:  zaterdag 5 maart in Oud-Empel 
We hebben nog enkele tafels vrij. Wel graag dringend reserveren bij onze secretaris! 
 
VOLGENDE EUROBEURS: zaterdag 29 oktober 2016 in VUGHT 
N.B.: het wordt weer dringen om een tafel te bemachtigen! 
 
Reserveer tijdig je tafel(s) voor onze voorjaarsbeurs in Oud-Empel en verlies zeker onze Eurobeurs in 
Vught niet uit het oog ! 
 
Veel leesplezier toegewenst vanwege 
 

Luc de Medts 
Voorzitter 
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Gooi de verpakking nu eens niet weg! 
 
Ik krijg nog wel eens de vraag wat mijn 
favoriete visblad is en diezelfde vraag is ook 
van toepassing op het televisiegebeuren. Bij 
de bladen is het antwoord gemakkelijk voor 
me: Classic Angling. Ik kijk iedere twee 
maanden vol verwachting uit naar dit blad 
waarvoor ik zelf ook regelmatig een bijdrage 
schrijf. Van ieder nummer, en dat zijn er meer 
dan 100 als u dit leest, leer ik weer iets. Of 
het nu informatie is over oude firma’s, oude 
boeken, verenigingen en niet te vergeten 
verslagen van veilingen van hengelsport-
materiaal, ik vind het allemaal interessant en 
steek er op verzamelgebied iedere uitgave 
iets van op. Dat is ook het geval met mijn 
favoriete televisie programma dat eveneens 
uit Engeland komt. "Flog it" is de naam en 
populair vertaald betekent dat verpatsen of 
verkopen. Mensen die van bepaalde spullen 
af willen, brengen deze naar een bijeenkomst 
waar experts ze taxeren en later op een 
veiling bij opbod verkopen. Het gaat niet 
alleen over antieke zaken maar ook gebruikt 
speelgoed zoals treinen, poppen en bvb. 
Dinky Toys worden vaak aangeboden. Dit 
zeer populaire programma is zo'n beetje 
iedere dag tussen 17.00 en 19.00 uur op 
BBC 1 of 2 te zien en bestaat al meer dan 10 
jaar. Er zullen nu wellicht lezers zijn die zich 
afvragen wat Classic Angling en Flog It met 
mijn bijdrage in het VHV-blad te maken 
hebben? Mijn eerlijke antwoord is: heel veel 
en ik zal proberen dit zo helder mogelijk 
duidelijk te maken in dit artikel. 
 

 
Met verpakking is zo'n stukje kunstaas 
veel interessanter 
 
Kwaliteit, conditie, uniek, populariteit en 
eerste verpakking bepalen de prijs. 
Bovenstaande factoren kom je volop tegen in 
zowel mijn favoriete blad als Tv-programma 
en ik leer er iedere dag nog van. Neem de 
factor kwaliteit. Ik durf te stellen dat een 
doorsnee VHV lid de kwaliteit van een 

Shimano molen of ABU reel made in Sweden 
hoger inschat dan een ramsj molen uit 
Bangla Desh. Idem dito met een hand 
geteste Finse Rapala plug vergeleken met 
plastic imitatie uit China met minimale actie 
onder water. Het gevolg is wel dat veel 
verzamelaars dan ook kwaliteit gaan 
verzamelen omdat zo’n verzameling zijn 
waarde houdt. Het was voor mij een grote 
verrassing om te ervaren hoeveel personen 
en zelfs verzamelaarclubs spullen van 
kwaliteit firma's als ABU, DAM, Rapala, 
Mepps en Hardy verzamelen. In de loop der 
jaren heb ik met een aantal van deze 
volbloed verzamelaars een goed contact 
gekregen en ook informatie en materiaal 
uitgewisseld. Vooral het onderling ruilen 
bevalt me goed. Neem bvb. de deal die ik 
met ABU verzamelaar Wayne Real uit 
Australië maakte. Ik stuurde Wayne een 
Nederlandstalige Abu catalogus uit 1980 en 
hij maakte mij blij met een Napp och Nytt 
catalogus uit 1948. Ik kom later in dit artikel 
nog wel een keer terug bij deze levende ABU 
encyclopedie maar geef nu alvast ABU-
verzamelaars de schitterende website van 
Wayne door: www.realsreels.com. 
 

 
Ik wist niet dat de groene verpakking 
zeldzaam was 
 
Dat de conditie van te ruilen of te verkopen 
spullen een belangrijke rol speelt zal iedereen 
snappen en daarmee ben ik aangekomen bij 
het hoofdonderwerp van dit artikel: de 
verpakking. Als er een zaak is die ik via 
Classic Angling en Flog It geleerd heb, is het 
wel dat de toegevoegde waarde van de 
originele verpakking zeer groot is, 50% is 
geen uitzondering. Of het nu om de luxe 
verpakking gaat van sieraden, juwelen en 
horloges of de eenvoudige kartonnen 
verpakking van speelgoed, spelletjes en 
gebruiksvoorwerpen, de prijs gaat meteen 
aanzienlijk omhoog. Als ik de verslagen van 
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de “international auctions” (= veilingen) 
bekijk, constateer ik dat er vooral bij kunstaas 
vermeld wordt of de plug, spinner, lepel etc. 
met originele verpakking verkocht werd. 
 
Ik heb vroeger voor een vermogen aan 
verpakking weggegooid! 
Als ik heel vroeger kunstaas gekocht had, 
wist ik niet hoe snel ik het uit de verpakking 
moest halen om aan de waterkant testen. De 
dozen waarin nieuwe molens zaten, 
ondergingen in iets mindere mate hetzelfde 
lot. Geen seconde stond je er bij stil dat de 
verpakking later geld waard zou worden. 
Maar goed, dat geldt met zoveel zaken van 
vroeger waar we met de kennis van nu heel 
anders tegenaan kijken. Dat zal altijd wel zo 
blijven. De verpakking geeft vaak 
aanvullende informatie over het product. Het 
kan zelfs zo zijn dat je zonder de originele 
verpakking niet weet wat voor merk het 
product is. Neem het reeltje van Tamson, de 
naam staat alleen op het doosje.  
 

 
De verpakking vertelt dat het een Tamson 
reel is 
 
Regelmatig wordt de verpakking vernieuwd 
en als doorsnee visser letten we daar niet op. 
Echte verzamelaars doen dat wel zoals uit dit 
voorbeeld blijkt. Ik heb heel wat ABU 505 en 
506 molens verzameld waaronder ook een 
aantal in de originele doos. Ik stuurde een 
foto van deze dozen naar Wayne Real en 
kreeg meteen een mail terug met de 
dringende vraag of ik de groene 506 doos 
wilde ruilen voor Abu kunstaas in originele 
verpakking? Voor mij prima. Ik heb de groene 
doos heel netjes uit elkaar gehaald en naar 
Australië gestuurd en hij staat nu in volle 
glorie in de enorme verzameling van Wayne. 
Begin 2016 kreeg ik weer een ander verzoek 
om assistentie vanuit down under: hij miste in 
zijn verzameling ABU catalogi de Abu Tight 
Lines 1960. Misschien zat die tussen de 249 
catalogi die ik sinds 1958 verzameld heb. 
Helaas, ik heb alleen een foto van de 
voorkant. Op de vraag of ik spijt heb van 

originele verpakkingen die ik weggegooid 
heb, komt een volmondig "ja". Eind vorige 
eeuw bracht de Duitse groothandel Sänger 
een serie Rapala kits onder de naam Jan 
Eggers Selection op de markt. In iedere kit 
zaten 3 pluggen in door mij geselecteerde 
kleuren en men kon kiezen uit kits voor 
snoek, snoekbaars, baars en zeeforel. 
Bepaalde pluggen uit deze kits, zoals de J-11 
en de J-13 in de JE kleuren, waren zeer 
populair en werden in de winkel uit de kits 
gehaald en apart verkocht. Zelf heb ik ook 
geen complete kits meer maar alleen wat 
losse doosje uit de Jan Eggers Selection. 
 

 
Ik heb geen volledige kits meer, alleen 
losse doosjes 
 
Nog weer andere verpakking om te 
verzamelen. 
In nummer 41, najaar 2014, van ons VHV 
blad stond een artikel van Michael Flipse over 
zijn bezoek aan ondergetekende en  de 
uitwisseling van ideeën, informatie en 
"kleinverpakking" uit hengelsportzaken.  
 

 
deze zakjes kregen een goed tehuis 
 
Met dat laatste item bedoel ik papieren zakjes 
of doosjes, stukjes karton of hout met logo of 
naam om lijn op te wikkelen en ook 
rekeningen op papier met briefhoofd. In de 
loop van 2015 kwam ik met opruimen af en 
toe dit soort dingen tegen en beloofde 
Michael ze eind oktober mee te nemen naar 
Vught. Het werd weer een gezellige en 
vruchtbare ontmoeting die toevalligerwijs 
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door iemand van De Schreineriaan op de foto 
werd gezet. Ik ben zeer content dat deze 
papiertjes van soms wel 60 tot 85 jaar oud 
een goed tehuis gevonden hebben. Inmiddels 
heb ik weer enkele briefhoofden van oude 
hengelsportzaken gevonden en ga ik 
binnenkort ook nog eens snuffelen in de 
stapel oud papier van viscollege "De 
Hengelaar" uit De Rijp. Dit jaar bestaat deze 
vereniging, waarvan ik 65 jaar lid ben, al weer 
105 jaar. 
 

 
waarover praatten we in Vught? 

Op het einde van dit artikel dat is geschreven 
aan het begin van het nieuwe jaar 2016 nog 
een persoonlijke mededeling. Ik verwacht dat 
ik in de toekomst me meer bezig zal houden 
met verzamelactiviteiten, ook van 
kanjersnoeken, dan met het daadwerkelijk 
snoeken in de polder. De reden? Eind 
november heeft de neuroloog in het 
ziekenhuis in Hoorn me verteld dat ik 
Parkinson heb. Naast de pillen voor Diabetes 
type II en Polyneuropathie, mag ik nu ook 3 
pillen per dag slikken om het tekort aan 
dopamine aan te vullen. Ik blijf optimistisch 
en zolang als mijn hoofd goed blijft en ik kan 
blijven schrijven over mijn hobby’s, zullen 
jullie mij niet horen mopperen. 
 

Jan Eggers 

 
 

 

 
Hengelaars hebben nu eenmaal andere interesses... 
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Materiaal van toen voor hengels van nu 
 
In de geschiedenis van de hengelbouw, en 
dan met name de vliegenhengels, zijn al veel 
materialen de revue gepasseerd. Denk maar 
aan hazelaar, wilg of greenheart als grondstof 
voor de hengelbouw, simpel gezegd gewoon 
een tak van de boom zagen en verder 
bewerken. 
 
In Amerika was Hiram Leonard al eind 1800 
de eerste die met tonkin aan de gang ging en 
daaruit de gespleten strips haalde en die tot 
de juiste maat schaafde en aan elkaar lijmde. 
Deze "splitcane" (gespleten bamboe) hengels 
waren zo'n grote stap vooruit dat al snel de 
hele hengelindustrie overstapte. Niet alles 
was toen van een goede kwaliteit, maar een 
aantal bouwers als Leonard, Payne, Orvis en 
Phillippe maakten al snel erg goede 
vliegenhengels. 
 
In Europa waren vooral Hardy in Engeland en 
Pezon et Michel in Frankrijk ook al snel op 
grotere schaal overgestapt naar het bouwen 
van splitcane vliegenhengels. Maar de 
Amerikanen hadden toch in eerste instantie 
een flinke voorsprong en de vliegvisserij 
profiteerde enorm van deze competitie tussen 
de diverse fabrieken. Zo tussen de eerste en 
tweede wereldoorlog was de grote 
groeiperiode van de splitcane vliegenhengel 
en verbeterde de kwaliteit zienderogen. 
Goede lijmsoorten werden ontwikkeld en de 
beenderlijm werd vervangen door 
synthetische soorten als Resorcinol en 
Melokol lijmen, deze werden gebruikt in de 
vliegtuigindustrie. 
 
Reelhouders en bussen uit nickelsilver, 
goede slangenogen, fijne tapers, kortom er 
ontstond een kwaliteitsproduct waar nu vele 
verzamelaars nog bij staan te likkebaarden. 
Bijvoorbeeld voor een mooie Leonard hengel 
wordt nog grif € 1500,- tot € 2000,- betaald, 
om maar te zwijgen over een Garrison of 
Young hengel. 
 
We hebben het dan hier over hengels van 
max. 8 ft. en voor # 4 of 5 lijnen. De 
ouderwetse 9 ft. hengels voor een #7 lijn zijn 
leuk voor aan de muur, niet meer om mee te 
vissen. Nog steeds kom ik op beurzen 
mensen tegen, die met een in Japan 
samengesteld setje vliegenhengel/spinhengel 
menen daar een vermogen te kunnen scoren 
bij verkoop. Als ik dan vertel dat de 
verpakking meer waard is dan de hengel kijkt 
men mij meestal niet erg vriendelijk aan; hij 

heeft er geen verstand van, hoor je ze dan 
denken. 
 
Dat tot de dag van vandaag splitcane nog 
steeds zo'n grote schare aanhangers heeft is 
eigenlijk niet zo vreemd, dit materiaal heeft 
zo'n lange ontwikkelingsperiode meegemaakt 
dat nog steeds deze hengels een bijzonder 
fijne "vismaat" zijn die prima prestaties 
koppelen aan mooi uiterlijk. 
Er is op dit moment weer een revival van 
splitcanebouwers aan de gang. Oorzaak is 
met name het boek dat Garrison geschreven 
heeft over splitcanebouw, en waarin alle, 
maar dan ook alle, aspecten van de bouw 
worden beschreven. Toen dit boek uitkwam 
zijn er weer vele lieden begonnen met zich dit 
oude ambacht weer meester te maken, ikzelf 
ben ook zo begonnen 30 jaar geleden. 
Tonkin palen splijten, richten, schaven, 
bakken, lijmen en afwerken, heerlijk zoals je 
hier je ziel en zaligheid in kwijt kunt. 
 
Het leuke met splitcane is dat je blank voor 
blank geheel naar eigen inzicht kunt maken 
en niet afhankelijk bent van de blank die de 
fabriek voor je bakt, zoals bij glas- of 
grafietblanks het geval is. 
Natuurlijk worden er van glas of grafiet meer 
dan goede hengels gemaakt, maar het 
materiaal tonkin heeft van nature net dat wat 
een vliegenhengel zo'n fijn ding maakt. De 
combinatie van stijfheid en massa geeft 
precies wat er nodig is, bij vliegenhengels 
spreekt dit aspect veel meer dan bijvoorbeeld 
bij een karper- of zeehengel. Het fraaie, 
natuurlijke uiterlijk geeft dan nog eens net dat 
beetje extra. 
 
Zelf bouw en restaureer ik nu al vele jaren 
weer handmatig splitcane vliegenhengels en 
ik verbaas me nog iedere keer hoe men toch 
zo verknocht is aan soms 40-50 jaar oude 
hengels. Als dan er weer een nieuwe top is 
gemaakt, of een "make over", en de eigenaar 
zijn hengel weer komt ophalen, wordt er wel 
eens een “Fisherman’s Friend” momentje 
gehouden. En wat dan ook opvalt, is dat zelfs 
de jeugd weer met een splitje aan de gang 
gaat, niet zo'n zwaar vooroorlogs apparaat, 
maar een leuke # 3- of 4 lijn van bijvoorbeeld 
7 ft. 
 
Ze hebben dan al lang een flinke collectie van 
diverse carbonhengels, maar ergens zit daar 
dan net niet de goede actie tussen die past 
bij hun werpstijl. Als ik ze dan meeneem en 
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met diverse splitcane hengels laat werpen, 
gaat er meestel een wereld voor ze open, dat 
dit ook nog bestaat! 
Het vraagt wel een iets aangepaste actie, 
meestal iets sportiever dan de "oude" 
hengels, maar daarmee is dit oude materiaal 

weer geheel geüpdatet, en begint splitcane 
weer aan een nieuwe periode. 
 
Kijk zelf maar eens in de kast of er ergens 
ook nog zo'n hengel ligt te wachten om aan 
een tweede leven te beginnen. 

 

 
 

Peter den Hollander 
 
 

 
 
 

AANDACHT ! 
 

BEURSKALENDER 2016 
 
 

EMPELBEURS :  voorjaarsbeurs op zaterdag 5 maart 2016  
in Oud-Empel 

 
EUROBEURS :  op zaterdag 29 oktober 2016 in VUGHT  

wacht niet met reserveren !!! 
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Deutsche Gründlichkeit 
 
Herkennen jullie dat ook? Tussen de vele 
visspullen die je in de loop van de jaren 
vergaart, springt er altijd wel iets tussenuit. 
Wat de reden ervan ook is: gekregen als 
cadeau, gespaard van zuurverdiende centen, 
bij toeval gevonden, een speciale 
herinnering, enz. 
 
Als ik zelf zo mijn molens bekijk, dan zijn er 
toch enkele die een speciaal plaatsje 
verdienen door hun uiterlijk of staat van 
dienst. Vandaag is dat de DAM Quick 
Finessa 110N en zijn iets groter broertje de 
220N. Dam staat voor "Deutsche Angelgeräte 
Manufaktur". De firma bestaat nog steeds en 
vervaardigt sinds 1902 hengelsportmateriaal. 
De 110N is van grootte vergelijkbaar met de 
ABU 3/33, de 220N met de ABU 4/44. De "N" 
verwijst naar het type waarvan de slinger niet 
omzetbaar is van links naar rechts. 
 
Bladerend door het serviceboekje van mijn 
110N molen, zie ik ook weer de 
garantiestempel staan: "Aangekocht bij 
Leeuwlantsport Deurne (Antwerpen) op 
datum van 13/10/1979 - Levenslange 
garantie voor schade veroorzaakt door 
materiaal- en fabricagefouten". Wat gaat de 
tijd toch snel! Ik zie mezelf nog de winkel 
binnenstappen en de vriendelijke eigenaar 
(Gust " Zziplex" Wattele) de molen vanachter 
zijn "tovergordijn" halen. In een nis van de 
winkel stonden namelijk uit het zicht de 
"specialere" molens te wachten op de nieuwe 
eigenaars: Pelican 50, 75 en 100, ABU’s, 
Cracks en DAM, alsook de ABU reels. Ik had 
die zomer net 2 stuks ABU 3 gekocht en kon 
toch nog wel een extra molentje gebruiken 
voor mijn feedervisserij op brasem. Die tijd 
viste ik veel op brasem en witvis met een licht 
zelfbouw voerkorfje. De 110N was daarvoor 
in die periode een ideaal molentje: absoluut 
perfect van verhoudingen, goede slip, een 
correcte inhaalsnelheid, niet te zwaar van 
gewicht en daarenboven betaalbaar. Toen 
een ideaal compromis tussen 
gebruikscomfort en duurzaamheid. Vandaag 
de dag liggen de verhoudingen bij het 
feedervissen ietwat anders -korven van 80 tot 
120 gram en hengels van 14 voet met een 
zeemolen- maar wie voelt de vis nog? Dit 
even terzijde... 
 
We gaan dit stukje Duitse techniek eens even 
kort doorlichten: 
Voor ons op tafel ligt het 110N molentje. Een 
compact zwart ding dat omstreeks 1974 op 

de markt verscheen met een opvallende rode 
kunststof slipmoer en een roodbruine 
slingergreep. De slinger zelf is glanzend 
verchroomd. Het aluminium molenhuis en de 
aluminium rotor is gespoten in een typische 
gemoffelde lak. Het is een soort van 
structuurlak die een mat en ietwat ongelijk 
uiterlijk heeft. De kwaliteit van deze lak is 
buitengewoon, geeft op mijn molens zelfs na 
35 jaar regelmatig gebruik nog een nieuwe 
indruk (Ik spuit de lak wel meermaals per jaar 
in met siliconenspray omdat ik de molen nog 
gewoon gebruik aan de  waterkant). 
 
Het kunststof slingergreepje op de 110N is 
rechthoekig van vorm en heeft een ruw 
gegroefd oppervlak en dus ideaal vast te 
grijpen met natte handen. Het greepje op de 
220N is een beetje groter en T-vormig, zoals 
op de Mitchell 410. 
 
• Gewicht 110N: 252 gr, inhaalsnelheid: 

52,5 cm, spoelcapaciteit van de ondiepe 
spoel is 100m 0,15 mm, van de diepe 
spoel: 150m 0,20 mm (ter vergelijking : 
de ABU 33/3 weegt 220 gram). 

• Gewicht 220N : 328 gr, inhaalsnelheid 50 
cm, spoelcapaciteit ondiepe spoel is 
230m 0,20 mm, van de diepe spoel 300m 
0,20 mm (ter vergelijking:  de ABU 44/4 
weegt 309 gram). 

 
Het verschil tussen de diepe en ondiepe 
spoel wordt gevormd door het plaatsen van 
een kunststof reductiering. Hetzelfde principe 
als bij ABU. De spoelen zijn snel 
verwisselbaar met een drukknop.  
Als we de spoel afnemen en de rode slipmoer 
volledig demonteren zien we boven en 
onderin een slipschijf van frictiemateriaal 
zitten. DAM noemt dit materiaal zelf "Jurid", 
maar dit is gewoon de merknaam van de nog 
steeds bestaande Duitse fabrikant  van 
rembeslag, dus enigszins misleidend. 
Onderin de spoel zitten ook meerdere dunne 
messing rondellen. Door deze eventueel 
stelselmatig te verwijderen beïnvloeden we 
de manier waarop het nylon komt te liggen op 
de spoel: een evenwijdige opspoeling of meer 
getaperd. De eerlijkheid laat me zeggen dat 
ik het nooit echt geprobeerd heb, de 
opspoeling is standaard eigenlijk erg goed en 
mooi evenwijdig. Toch is het een systeem dat 
blijkbaar werkt, want ook Penn gebruikt het 
op de moderne Atlantis modellen. 
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Een punt van zorg bij de 110N is dat we 
steeds de slipmoer volledig moeten loszetten 
als we de molen opbergen, zo niet verzwakt 
de dunne waaierveerring onder de slipknop 
en bekomen we een slecht doseerbare slip. 
De 220N is hiervoor wat minder  gevoelig  
omdat er een spiraalveer in de slipmoer zit. 
Dit is duidelijk beter. Ik wrijf steeds de 
frictieplaatjes in met een weinig 
grafietpoeder, dit bevordert sterk het goed 
opstarten van de slip. 
 
De beugel is wat karakteristiek naar boven 
geplooid en heeft een diameter van 2,5 mm 
veerstaal. De kracht van de beugeloverslag is 
regelbaar in 3 standen met een knopje. "L" 
staat voor Light, "M" voor medium en "H" voor 
hard. Op mijn molens staan ze steeds op 
"Light". Scheelt ook weer in levensduur van 
de speciale veer, naar mijn gevoel. Wat zeker 
aan te raden is: de beugel toe te klappen tot 
tegen het molenhuis bij het opbergen van de 
molen. Dit doe ik ook steeds bij mijn ABU’s, 
scheelt enorm in levensduur van de 
beugelveertjes. Ik gebruik nog steeds het 
originele beugelveertje (35 jaar jong !) 
 
Onverwoestbaar is ook de vaste tungsten 
carbide lijnrol. Deze kennen we ook van op 
o.a. de Mitchell 300. Tungsten carbide is 
enorm hard (in vergelijking op de 
hardheidsschaal: diamant heeft hardheid 10, 
Tungsten 9-9.5). We kennen dit materiaal ook 
vandaag nog als de opgesoldeerde punten 
op steenboren en talloze toepassingen in de 
industrie (TIG lasnaalden en hightech 
snijdgereedschappen). Het gaat ook door het 
leven als hardmetaal, widia of wolfraam 
carbide. 
OK, laat ons even het molenhuis opzij 
openen, dit gaat snel met slechts 1 centraal 
schroefje. Wel opletten voor beschadiging 
van de randen van de verzonken boring, de 
schroevendraaier is snel (iets) te breed. Het 
zijdeksel past perfect en is vaak slechts met 
de hulp van een bot mes te scheiden van het 
molenhuis. Even het mes zéér voorzichtig 
tussen de helften duwen doet de job. 
Opletten om de verf niet te beschadigen! 
 
In het molenhuis kijkend constateren we: "hé, 
dit lijkt wel een ABU!". Inderdaad, we zien 
een klassiek bronzen hoofdtandwiel  en een 
chroomnikkelstalen wormwiel en tevens een 
eenvoudige hevelarm met excenter-
aandrijving. Verder echt niets te zien. Echt 
minimalistisch vormgegeven, maar wel net 
niet helemaal met de afwerkinggraad van een 
ABU. 

Het hoofdtandwiel loopt op een bronzen bus 
en deze is helaas niet direct bereikbaar voor 
smering. Daarvoor moeten we namelijk eerst 
de slingergreep verwijderen en dat gaat pas 
als we met een zeer dunne drevel een 
hardnekkig veerstiftje hebben uitgeslagen 
aan de slinger. Dit gaat eigenlijk het best als 
je met twee man bent en een bankschroefje, 
dit om schade te vermijden  aan het chroom 
van de slinger. Niet echt ideaal dus voor een 
jaarlijkse smeerbeurt. Goed ja, bronzen 
bussen zijn in principe zelfsmerend, dus eens 
een jaartje overslaan is nooit een probleem 
gebleken. De centrale as is intern over de 
gehele lengte van het wormwiel ondersteund, 
dit is beter als bvb. een ABU omdat het een 
langere spelingvrije werking garandeert. 
 
Maar waar zit die antiretour dan wel? 
Daarvoor moeten we een kijkje nemen onder 
de rotor. Daarvoor eerst de centrale as eruit 
(pennetje uittrekken) en met een dopsleuteltje 
van 11 mm de centrale moer losdraaien. Was 
alles maar zo simpel in molenland: een kind 
kan de was doen. 
Het antiretour mechanisme zit relatief goed 
beschermd en blinkt uit in eenvoud. Het is 
uitgefreesd in de binnenzijde van het 
rotorhuis. Toch is de bescherming tegen stof 
en vocht niet zo goed als in de ABU versie, 
waar dit mechanisme in het molenhuis zit. De 
pal en het veertje zijn op het eerste zicht ook 
wat licht uitgevoerd, doch heb ik er wel nooit 
problemen mee gehad. Wel regelmatig 
voorzien van wat nieuw taai vet, het geluid is 
anders niet te doen. Dat ratelt wat af! Het 
mechanisme is op– en af te zetten met een 
werkelijk superhandige pal onderaan de rotor. 
Daar kan een moderne molen nog iets van 
leren! 
 
Centraal in de rotor vinden we één 
probleemloos kogellager, geborgd door een 
circlips. 
De slinger is opklapbaar en ook vast te zetten 
met een gekartelde ring. Dit systeem is niet 
geheel probleemloos, tijdens het (spin)vissen 
durft deze ring uit zichzelf stilletjes loskomen. 
Af en toe de ring aandraaien is voldoende. 
Onoverkomelijk?  Nee, niet echt. 
 
Zitten er dan echt geen zwakke punten aan 
deze molens? Wel, ik heb ze nog niet kunnen 
vinden. Wat wel een vervelend punt is: de 
onderdelenvoorziening! Ik heb tot nu toe nog 
niemand gevonden die eventuele onderdelen 
kan leveren in de Benelux. Dus: ik hou me 
aanbevolen voor een tip, waarvoor dank! Met 
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een paar beugelveertjes hier in stock zou ik 
er de volgende 35 jaar nog geruster in zijn! 
 

Ignace Van de Wiel 
optitech@telenet.be 

 

 
 

 
 

 
Daarom doen we dus best aan Catch and Release ! 
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Ode aan een Bretton 
 
Je ziet ze niet zo vaak meer aan de 
waterkant, de "Bretton"-molens uit de Vallée 
d'Arve, Cluses, Frankrijk. Inderdaad, pal 
naast de fabriek waar Mitchell het licht zag. 
Het merk bestaat niet meer, maar heeft wel 
een lange geschiedenis achter zich. 
 
Vroeger had ik er eentje, een bordeauxrode 
Bretton 104 die een tijdje onder de 
spinhengel heeft gehangen tot de beugel een 
keer los hing door een afgebroken moertje, 
en reserve onderdelen waren toen niet te 
vinden. 
 
Een tijdje geleden is er een boek uitgekomen 
over de molens uit Cluses en daarop volgde 
een apart boek over Bretton. Na het 
aanschaffen van dit "Bretton"-boek 
geschreven door Luc Barthelot, heb ik een 
goede indruk gekregen over de geschiedenis 
van het merk en de uitgebrachte types. In 
tegenstelling tot de geschiedenis van 
Mitchell, is bij Bretton wel veel bewaard 
gebleven. 
 
Ik had al zeer positieve verhalen gehoord 
over hun onverwoestbare zeemolens. De 
logische stap voor mij was om op zoek te 

gaan naar een voor mij geschikte Bretton, en 
deze te gaan proberen. Na een speurtocht op 
het net, viel mij op dat de gemiddelde prijzen 
voor deze molens relatief laag waren, dit voor 
lief genomen ging ik op zoek. Op de vrijmarkt 
had ik succes en vond een blauwe Bretton 
805 in een goede staat, en voor een 
schappelijk prijsje werd ik de nieuwe 
eigenaar. 
 
Wat me opviel toen ik de molen aan het 
schoonmaken was, was de degelijke 
constructie en het mooie loopwerk, het 
kogellager mooi in het zicht waardoor het 
geheel gemakkelijk te onderhouden is. De 
spoel van de 805 zit vastgedraaid op de as 
en wordt gelocked door de slipknop. Een wat 
merkwaardige constructie omdat bij het in 
werking gaan van de slip, de slipknop nog 
wel 
eens mee wil draaien met de spoel waardoor 
de slipafstelling ontregeld wordt. 
 
Maar goed, verder een prima "kwaliteits"-
molen, wat voor mij betreft geldt voor de 
meeste Brettons. 
 

Dries Hanzens 
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Terugblik en Vooruitblik 
 
Na het verschijnen van ons VHV blad (eind 
zomer 2015) zijn er nog een aantal 
evenementen geweest welke voor VHV 
betrokkenen de moeite waard waren te 
bezoeken. Ik begin bij de "Pike Experience" 
op 4 oktober in Almere. Dat is wederom een 
groot succes geworden; dankzij het fraaie 
weer, de zeer geschikte locatie en vooral de 
uitstekende organisatie kan dit dienen als 
voorbeeld voor andere manifestaties (hoewel 
het weer een onvoorspelbare factor blijft). Er 
was een groot aanbod van kunstaas (de 
hoeveelheid wordt in kruiwagens uitgedrukt), 
reels, molens, hengels en ander visgerief. 
Voor roofvissers die voor een schappelijk 
prijsje hun materiaal-assortiment wilden 
aanvullen of uitbreiden een unieke kans. 
Daar werd vol op gebruik van gemaakt. De 
administratie (met dubbel check) had het er 
soms moeilijk mee, maar alles klopte precies. 
Complimenten! De peurstoksnuffelaar van 
vorig jaar heb ik deze keer gemist. 
 
“Onze”  Eurobeurs in Vught op 31 oktober 
Hoewel er in ditzelfde weekend ook een grote 
hengelbeurs in Utrecht werd gehouden en 
een paar dagen voor de start nog niet alle 
tafels waren verhuurd, werd dit een zeer 
geslaagde  beurs. We hebben louter 
positieve reacties gehad van zowel "kopers" 
als "verkopers". Van diverse bezoekers 
hoorden we dat ze op deze beurs vonden 
waar ze al jaren naar hadden gezocht. Daar 
doen we het voor. Het aantal bezoekers was 
ongeveer gelijk aan het aantal  van 2014. 
Dus was het gezellig druk. Wij denken dat 
onze "formule" een goede is; verbeteringen 
willen we echter nooit uitsluiten, dus 
opmerkingen die tot nog meer plezier leiden, 
zijn uiteraard welkom! Meestal maak je op 
zo’n dag wel iets bijzonders mee, zoals 
bijvoorbeeld een p.p.p. (plezierig persoonlijk 
probleem). Ik leg het uit. 
 
Een paar tafels bij ons vandaan zat John 
Schreiner (inderdaad, de zoon van...) achter 
een tafel met diverse spullen welke o.a. aan 
de grote Jan hadden toebehoord. Er moest 
wat opgeruimd worden en dat doe je het 
beste via de V.H.V. beurs, daar is iedereen 
het over eens. Tussen de spullen lag ook een 
klein groen Shakespeare molentje (Ambidex 
2499) met duidelijke gebruikssporen, maar 
draaien... niet  te stoppen! De prijs was heel 
redelijk. Nu zit ik met het dilemma (p.p.p): ga 
ik dit kleinood lekker schoonmaken, smeren 
en oppoetsen of de gebruikssporen (van Jan) 

er op laten zitten. Er is geen 
echtheidscertificaat bij geleverd, maar de 
verklaring van John weegt voor mij zeker zo 
zwaar. (Het voelt een beetje als wanneer je 
een zoen van een beroemde filmster hebt 
gekregen: dan ga je ook een maand niet 
onder de douche, bij wijze van spreken). Dat 
was dus Vught en dit blijft -naast Empel- een 
van de toppers van onze V.H.V. 
 

 
Met deze molen heeft Jan Schreiner nog 
gevist 
 
Den Bosch (14 november) 
Hier staan de Brabanthallen en er worden 
met regelmaat "vlooienmarkten" georga-
niseerd; de grootste (6 volle hallen) op 14 
november. Ik kan me vergissen, maar er 
waren bijna 2000 kramen. Dat betekent een 
goede kans iets leuks tegen te komen 
(hoewel: geen garantie). Ik heb even 
geaarzeld bij een volle kanis van opa: plm. 50 
jaar oud en vol oude (maar ongebruikte) 
visspullen. Aanschafwaarde wellicht meer 
dan 500 guldens. Voor een groot deel 
ongebruikt. Maar ik zou er niet meer dan 25% 
van gebruiken. Vraagprijs: 100 euro. Ik mocht 
even kijken wat er precies in zat (dat is wel 
verstandig om te doen). Geen bijzondere 
spullen (bvb. een Massart) wel 
kwaliteitsmateriaal. Mooi oud kunstaas, oude 
tuigjes etc. Ik heb er toch van afgezien. Maar 
spannend was het wel. 
 
Tijdens deze excursie kreeg ik een v.p.p. 
(vervelend persoonlijk probleem). Ik licht het 
toe. Een ouder echtpaar (duidelijk uitgevist) 
had een aantal telescopische werphengels 
inclusief molens tegen de halwand gestald. 
Aan een van de hengels zat een fraai mini 
Daiwa molentje geschroefd. Ik vroeg of ik het 
molentje los kon kopen (de hengel was 
bagger). Nee, dat kon niet. Alleen in 



 13

combinatie te koop. Loven - bieden etc. u 
kent het waarschijnlijk wel; uiteindelijk had ik 
de combinatie voor de prijs van het molentje 
alleen. Het echtpaar keek schuldig en 
opgelucht tegelijk. Even later begreep ik 
waarom. Dacht je dat ik de telescoophengel 
in elkaar kon schuiven? Op geen enkele 
manier; met heel veel moeite 2 segmenten en 
dus liep ik in de grote drukte met een hengel 
van 3 meter lengte. Sommige kraampjes 
hadden een dak; dit leverde spectaculaire 
botsingen op met de hengel, maar breken... 
nee dus. Ik keek toen maar naar de dozen 
onder de tafeltjes; daar werd vaak oud 
gereedschap in aangeboden, inclusief 
ijzerzagen. Pas 2 hallen verder zag ik mijn 
kans schoon: een volle gereedschapsbak, 
met een ijzerzaag. Ik zakte door de knieën en 
maakte korte metten met de hengel. Toen de 
verkoper vroeg of ik de zaag wilde kopen, zei 
ik dat de tanden toch iets te grof waren... 
Gauw wegwezen. Het molentje bleek 
achteraf al de moeite waard te zijn. 
 

 
Leuk Daïwa-molentje 
 
Vooruitblik 2016 
Data voor zover we die momenteel hebben 
kunnen vaststellen. Het verdient aanbeveling 
zelf data en locaties te checken; soms 
verandert er spontaan een datum of plaats. 
6 februari: Wanze (Huy), België. Met name 
voor de vliegvisser interessante spullen. Altijd 
de moeite waard. Salle Jaques Brel. Place 
Faniel. 

6 februari: in het Dorpshuis te Ouddorp vindt 
WEL de open dag inclusief de bekende 2de 
hands beurs plaats van de Deltavissers. 
4,5 en 6 maart: Visma, Rotterdam. 48ste keer 
in de Ahoy-hallen. 
5 maart: Voorjaarsbeurs V.H.V. in Oud-
Empel. Klein, gezellig, maar met een enorme 
potentie! Beslist de moeite waard (09.00 tot 
13.00 uur, De Lachende Vis). 
6 maart: Zaandam, H.V.Z., Sporthal Zuid, de 
Weer Zaanstad. Controleer de locatie. Altijd 
leuk. 
 
Kessel, (Belgie)  Fly Only (datum nog niet 
bekend). 
Haarlemse Hengelsportvereniging: nog geen 
gegevens gevonden. 
 
Eurobeurs in Vught (hou de agenda vrij op 
29 oktober!) Hotel van der Valk. V.H.V. 
 

 
Greenheart(?) boothengel van Farlow 
 
Dan nog: Marktplaats (dagelijks); de vele 
rommel- en vlooienmarkten op vele plaatsen 
wekelijks in het hele land. Zie internet. Ook 
het buitenland biedt, zeker in de 
zomermaanden, leuke markten. England 
heeft veel te bieden, soms zijn er reisburo’s 
die speciale trips organiseren. 
 
Neil Freeman, Mullock (England) en 
Hildebrandt (Duitsland) houden één maal per 
half jaar een veiling, altijd de moeite waard, 
even Googlen en je weet alles over de 
spelregels, aanbod, etc. Zelf in de gaten 
houden. Maar een regenachtige dag duurt 
heel kort als je deze sites uitpluist. 
 
Voor de fanatiekelingen -naast Marktplaats- 
ook eBay. Ik heb daar zelf geen ervaring 
mee. Koningsdag, Classic Angling !!!... 
kortom we hoeven ons niet te vervelen. Veel 
plezier en succes.. 
 

Harry Kelly 
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Meer dan 100 jaar fabricage van Belgische vismanden 
in Leuven 

 
We beginnen dit verhaal in het jaar 1893, in 
dat jaar is de firma De Deken  - Desmedt, 
met handelsnaam Carpe d’Or, reeds een 
gevestigde waarde in de Stoofstraat - Rue de 
l’Etuve nr. 4 in Brussel. In 1906 is de 
firmanaam Paul De Deken, de hoofdzetel en 
de fabriek zijn nog steeds op hetzelfde adres 
gevestigd. 
 
De zaken gaan blijkbaar goed, want in 1909 
opent De Deken een bijhuis in Parijs in de 
Rue Etienne Marcel nr. 5. In 1912 is de naam 
van dit Parijse bijhuis De Deken – Blin. Vanaf 
ca. 1931 zal de vestiging in Parijs in handen 
zijn van Theo De Deken die er tevens een 
fabriek vestigt. 
 

 
Régastraat 20/24 Leuven 

 
Op 14 april 1912 dient Paul De Deken in 
Leuven een bouwaanvraag in voor het 
bouwen van een bijkomende fabriek voor 
hengelsportmaterialen in de Régastraat 
20/24. Het gebouw (zie tekening) is een 
fraaie constructie met een voorgevel in steen 
met centrale ingangspoort. De achterbouw is 
voornamelijk metaal en glas. De keuze voor 
de Régastraat is niet toevallig, de achterkant 
van het gebouw paalt namelijk aan de 
gevangenismuur van Leuven Centraal. In die 
periode kunnen de gevangenen werken als 
bijvoorbeeld rietvlechters of schrijnwerkers. 
Paul De Deken heeft de toestemming om in 

samenwerking met de gevangenis rieten 
vismanden te fabriceren. In de fabriek worden 
de lange stukken wissenhout/rietstokken 
ingekort om van daaruit naar de gevangenis 
te gaan waar de vismanden in elkaar worden 
gevlochten. Op 6 februari 1914 draait het 
fabriekje op volle toeren en vraagt Paul De 
Deken toestemming voor de ingebruikname 
van een sterkere drijfkrachtmotor. 
 

 
Vismand DE DEKEN Luxe met tussenlade 
 
In Brussel wordt er, naast de eigen productie 
van koperen visreeltjes, ook kunstaas 
gemaakt en tal van andere producten, die 
ook in de winkel in Parijs worden verkocht. 
De vismanden van De Deken zijn te 
herkennen aan het mooi gevormd slotplaatje, 
al dan niet met de naam De Deken er op. De 
meeste vismanden zijn met rieten zitting, 
maar er zijn er ook luxe exemplaren met 
lederen zitting en een houten tussenlade. 
 

 
Paul DE DEKEN Bruxelles 
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Na de eerste wereldoorlog wordt de productie 
in Brussel afgebouwd, de winkel verhuist 
naar de Rue Henri Wafelaerts 27-29 maar 
blijft wel nog even in handen van de familie 
De Deken (in 1923  is de naam Philippe Van 
Leda – De Deken). 
 
Vanaf de jaren ’30 zal De Deken zich nog 
alleen toeleggen op de vestiging in Parijs. Ca. 
1934 wordt de handelsnaam Carpe d’Or in 
België immers overgelaten aan Dhr. Cullus 
die de zaak verder zal uitbaten in de Rue 
Duquesnoy 11. In 1954 zal deze winkel in 
Brussel definitief de deuren sluiten. 
 
In Parijs heeft Theo De Deken ondertussen 
de zaak in handen genomen, de uitbating is 
er tegen 1931 verhuisd naar de Boulevard 
Voltaire nr. 39 waar hij minstens tot 1956 is 
gebleven. 
 
Voorafgaand aan het definitieve vertrek uit 
België werd de fabriek van De Deken in de 
Régastraat in Leuven reeds op 1 september 
1926 verkocht aan Jean Delhez uit Luik. Jean 
Delhez was reeds in 1906 begonnen met een 
hengelsportwinkel/-fabriek onder de naam 
Etablissements J.DELHEZ, in de rue Gretry 
nr. 33 in Luik. 
 

 
JDL vismand met rieten zitting 
 
In 1926 verhuist hij naar Leuven en vestigt 
zich in de voormalige fabriek van Paul De 
Deken. In 1927 schrijft Jean Delhez een brief 
aan de Stad Leuven waarin hij de toelating 
vraagt om de fabriek te vergroten. In de brief 
wijst hij op een verdubbeling van de voorraad 
door de fusie met zijn voormalig bedrijf in 
Luik. De fabriek werkt nog altijd samen met 
de gevangenis voor de fabricage van (vooral) 
vismanden. 
 

De zaken gaan voorspoedig, in 1942 heeft de 
Etablissements Jean Delhez, met 
ondertussen de merknaam  J.D.L., 3 
vestigingen: 

Régastraat 20 in Leuven 
Rue de la Paix 20-22 in Luik 
Rue du Télégraphe 9-11 in Parijs 
 

J.D.L. was al zeer bekend als fabrikant van 
hengels in bamboe en splitcane. De 
vismanden die Jean Delhez liet maken 
werden gemoderniseerd met vlechtwerk in 
plat riet. Ze hebben een klassieke vorm, de 
oudste modellen hebben een lederen zitting. 
 

 
Advertentie uit 1950 
 
Na het overlijden van Jean Delhez wordt er 
ca. 1949 een naamloze vennootschap 
opgericht met als naam S.A.F.A.P. (Société 
Anonyme Fabrique d’Articles de Pêche). 
Vanaf ca. 1969 komt er een samenwerking 
met S.Weinberg uit Nederland (S.W.). Ergens 
midden jaren ’70 komt daar nog de firma 
DIERAL bij. 
 
In 1945 was in Leuven ondertussen de firma 
ARCA opgericht door Alfons Thomas. 
Voordien was Alfons vertegenwoordiger bij 
S.A.F.A.P. De firma ARCA zou uiteindelijk 
ook de productie van vismanden in de 
gevangenis van Leuven overnemen. De 
oudste modellen van deze vismanden 
hebben nog vlechtwerk in plat riet, maar dit 
wordt geleidelijk aan vervangen door plastic. 
ARCA zal ook een patent aanvragen voor 
een vismand met rugleuning, het houten 
kaderwerk wordt ondertussen afgewerkt met 
aluminium platen. 
 

Jean-Paul Ceulemans 
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Mutaties ledenlijst 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden: 
 
 
Raymond Adriansjah 
H. Benthempad  11 
3123 SB  Schiedam 
Tel.: 010-4707939 
e-mail: raymondadriansjah@hotmail.com 
onverzwaarde spinners 
 
 
Peter Cloots 
Schansstraat  2 
1531 CG  Wormer 
Tel.: 0651346885 
e-mail: p.cloots@planet.nl 
Bretton werpmolens / ABU 
 
 
Henk Vervloedt 
Johann Strausslaan  18 
5583 XX  Waalre 
Tel.: 040-2220143 
zalmvliegvissen 
 
 
Kees Wiggers 
President Allendelaan  333 
1068 VM  Amsterdam 
Tel.: 0653439965 
e-mail: waterfort@live.nl 
Ari 't Hart reels & collectibles / ATH 
 
 
 
 
 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Hendrik Jespers 
John Klokgieter 
E. Reedeker 
 
 
 
 
 
 
 


