DE
Vissende
Verzamelaar
Clubblad van de Vereniging Hengelsport
Verzamelaars
vierentwintigste jaargang, nummer 45, najaar 2016

DE VISSENDE VERZAMELAAR is het clubblad van de Vereniging Hengelsport Verzamelaars,
opgericht in 1993.
Verschijnt 2 maal per jaar.
Jaarcontributie voor binnen- en buitenland: €15,00 per jaar.
Girorekening VHV: IBAN: NL17INGB0006733842 , BIC: INGBNL2A, t.n.v. H.M. Verswijveren.
Adres: Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden.
VHV e-mail adres: info@vhv-daca.org

website VHV: www.vhv-daca.org

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 rechthebbende(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.

1

VOORWOORD
Hier is jullie rijk gevulde clubblad dan weer! Het samenstellen ervan vind ik steeds een leuke klus
wanneer die achter de rug is.
Dit clubblad betekent ook het begin van een nieuw tijdperk voor onze vereniging. Vanaf nu gaat er
heel wat digitaal gebeuren. Omdat de portkosten de pan uit swingden, hielden we een kleine enquête
bij al onze leden. Hieruit bleek dat een meerderheid van de leden er de voorkeur aan geeft om het
blad in digitale vorm (PDF) te ontvangen via e-mail. Leden die de voorkeur blijven geven aan een
gedrukte versie, zullen die ofwel kunnen afhalen tijdens onze Eurobeurs of krijgen het blad zoals
vanouds per post toegestuurd. Een meerderheid gaf ook aan liever een nieuwsbrief te ontvangen
tijdens het voorjaar en een volwaardig clubblad na de zomer. Dit blad kunnen jullie nu lezen.
Hans van der Pauw heeft het over de legendarische ABU HI-LO plug met wat interessante weetjes
over het ontstaan ervan.
In een emotionele bijdrage neemt Jan Eggers afscheid van zijn goede vriend en schrijver Fred Buller.
Dat ons lid Ignace Van de Wiel een karpervisser en verzamelaar in hart in nieren is, bewijst hij
nogmaals met een artikel over de Penn 450 SS.
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 de geschiedenis van het wereldkampioenschap
(klassiek) hengelen. Wij starten in 1913...
Hugo Martel vertelt ons over de band die Nederlands dichter Jacques Perk had met het Belgische La
Roche.
Harry Kelly zorgde er voor dat de Nederlandse ontwerper en bouwer van vliegenreels Ari ’t Hart in de
kijker werd gezet in het blad Classic Angling. In dit nummer kan u het eerste deel lezen van deze
bijdrage.
Jan Eggers blikt terug op de mooie momenten die hij samen met zijn goede vriend en mentor Fred
Buller MBE mocht beleven. In het volgende nummer van ons clubblad kan u het vervolg lezen.
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 ...

VOLGENDE EUROBEURS: zaterdag 29 oktober 2016 in VUGHT
N.B.: het wordt zoals steeds dringen om nog een tafel te bemachtigen!
EMPELBEURS 2017: zaterdag 4 maart in Oud-Empel
EUROBEURS

2017: zaterdag 28 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 !
Veel leesplezier toegewenst vanwege
Luc de Medts
Voorzitter
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De ABU HI-LO
Een van de bekendste pluggen ooit is
ongetwijfeld de ABU Hi-Lo. En dat al meer
dan zestig jaar. Hoe deze plug ontstond, is
een verhaal op zich.
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg
Göte Borgström, de oprichter van de
Zweedse ABU fabriek, het idee om voor het
vissen op snoek een plug te ontwikkelen met
een verstelbare duiklip. Die zou het mogelijk
moeten maken om één plug te gebruiken
voor verschillende waterdieptes. Enorm
handig en dus commercieel een lucratief
vooruitzicht. Ergens in 1952 of 1953
construeerde hij het eerste prototype. De lip
daarvan zat met schroefjes enigszins
klemvast, zodat hij nog redelijk versteld kon
worden. Dit systeem werkte dus zuiver op
frictie. Maar het voldeed niet omdat de stand
van de lip vaak verschoof als de plug in het
water plonsde of werd binnengevist.

modellen - de cilindrische rompen met
snoekachtige koppen - op hun pluggen toe te
passen. Het resultaat was een overeenkomst
tussen beide firma's waarbij Heddon
toestemming kreeg om het klikmechanisme
op haar pluggen te gebruiken, waarvoor
Borgström op 4 oktober 1954 ook patent voor
de USA had aangevraagd. En ABU kreeg
toestemming om twee van Heddons
rompvormen voor haar pluggen te gebruiken:
de lange Vamp Spook en de wat kortere
River Runt. Ook kreeg ABU het recht om het
door Heddon ontwikkelde procedé te
gebruiken om de kleuren duurzaam op de
pluggen aan te brengen en tevens om enkele
van de bekende door Heddon gevoerde
kleurstellingen te gebruiken, zoals het groene
snoekpatroon (M, van musky) en de gewilde
'yellow shore' kleur: geel met zilveren
streepjes (XRY). Bovendien kreeg ABU
toestemming
om
in
Scandinavië
Heddonpluggen te verkopen.

De man die Borgström bij het testen van de
plug vergezelde, was ABU's ingenieur Åke
Murvall, dezelfde man die in 1951-1952 de
beroemde Ambassadeur reel had ontworpen.
Murvall bedacht een kliksysteem, waarbij een
balletje (aanvankelijk, in het oorspronkelijke
ontwerp een pinnetje) door een veer in een
getande schijfje werd gedrukte, dat haaks op
de duiklip bevestigd was. Hierdoor kon de lip
gemakkelijk in zes verschillende dieptestanden worden gesteld, en werd deze toch
stevig op z'n plaats gehouden door het
vernuftige klikmechanisme. Het systeem
bleek perfect te werken en op 8 oktober 1953
werd er patent op aangevraagd voor Zweden,
waarbij Göte Ingvar Borgström als uitvinder
werd vermeld.

Het klikmechanisme van een vroege Hi-Lo
plug.
Het volgende jaar, 1954, kwam Göte
Borgström in contact met de beroemde
Amerikaanse kunstaasproducent Heddon.
Göte en zijn zoon Lennart bezochten de
Heddonfabiek in Dowagiac, Michigan.
Heddon bleek zeer geïnteresseerd in de
uitvinding van de verstelbare duiklip en de
Borgströms hadden op hun beurt grote
belangstelling om enkele beroemde Heddon

De tekeningen uit het Zweedse patent van
de verstelbare plug, aangevraagd op 8
oktober 1953.
Het recht om de snoekachtige rompvormen
van Heddon te gebruiken, die later zo bekend
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zouden worden als de typische Hi-Lo
pluggen, kwam dus pas later dan de
uitvinding van het klikmechanisme. Dit
verklaart waarom de pluggen die op de
Zweedse en Amerikaanse patenten van dit
mechanisme zijn voorzien, nog niet helemaal
op de Hi-Lo's lijken zoals die uiteindelijk in
productie kwamen.
Toen de deal tussen ABU en Heddon rond
was, begonnen beide firma's verstelbare
pluggen te produceren, die als twee druppels
water op elkaar leken. ABU bracht in 1955 in
Zweden en andere Europese landen de Hi-Lo
op de markt, terwijl Heddon een vrijwel
identieke plug produceerde in de USA en
deze op de markt bracht als een verstelbare
'Heddon River Runt' of 'Heddon Dowagiac' dat was wat er op de doosjes stond; op de
buiken van de pluggen was 'Heddon ABU HiLo River Runt Spook' vermeld.
De naam Hi-Lo was bedacht door Lennart
Borgström en verwijst natuurlijk naar de
variabele high/low zwemdiepte van de plug,
dankzij de verstelbare duiklip. In Europa werd
de plug in 1955 uitgebracht in twee maten: 8
cm bij 18 gram (zinkend) en 11 cm bij 26
gram (drijvend). Pas in 1960 werd een
kleinere maat toegevoegd: 6,5 cm bij 12 gram
(zinkend). In 1969 kwamen daar nog twee
maten bij: een tweedelige zinkende plug van
9 cm bij 20 gram en een grote drijvende van
15 cm bij 40 gram.
In de USA werd de 'Heddon ABU Hi-Lo' maar
in één maat geproduceerd: die van 8 cm bij
18 gram (3/4 oz.). Dat gebeurde vanaf 1955
tot vermoedelijk omstreeks 1961. Deze plugs

verschenen overigens nooit in de Heddon
catalogi. Nadien, d.w.z. na ca. 1961, werden
de ABU Hi-Lo's in de USA geïmporteerd
vanuit Zweden, door Garcia, maar alleen in
de kleinere maten: 6,5 en 8 cm. Dat ging zo
door tot begin jaren '70, waarna Garcia de
import staakte - wellicht omdat de plugs in de
USA te duur gevonden werden in verhouding
tot de niet-verstelbare Vamps en de River
Runts van Heddon.

Een 11 cm ABU Hi-Lo plug in de schaarse
zwart-bruine XBG kleur, 'made in Sweden'.
In de afgelopen ruim zestig jaar dat de Hi-Lo
op de markt was, is de naam van deze plug
onder kunstaasvissers een begrip geworden.
Zo zeer zelfs, dat ABU enkele jaren geleden
zelfs een Hi-Lo jerkbait introduceerde, ook al
was die helemaal niet high-low verstelbaar.
Hij leek alleen wat op het bekende Hi-Lo
profiel - dat dus eigenlijk van oorsprong een
Heddon snuitje is. Maar zoveel historisch
bewustzijn mag van een opgewekte
kunstaasvisser
eigenlijk
niet
verlangd
worden.

Een 8 cm Heddon ABU Hi-Lo River Runt, 'made in USA'.

4

Hans van der Pauw

Fred Buller overleden
Op 16 februari 2016 is de bekende auteur en
hengelsport historicus Fred Buller na een kort
ziekbed op 89 jarige leeftijd overleden. Fred
werd op 12 oktober 1926 in Londen geboren
en begon op jonge leeftijd met zijn grote
passie vissen. Na de middelbare school ging
hij werken bij de Freshwater Biological
Association in Windermere en maakte hij een
studie van snoek en baars populaties.
Na de oorlog begon hij de firma Chubbs of
Edgeware in Noord-Londen en verkocht hij
spullen voor de jacht en visserij. Ook werd hij
adviseur voor de bekende firma Hardy
Brothers en ontwikkelde diverse werphengels
voor ze. Fred begon in de 60-er jaren met
schrijven en zijn eerste boek was Rigs &
Tackles, gevolgd door de klassieker Pike.
Met Hugh Falkus schreef hij in 1975 de
bestseller Freshwater Fishing en in 1979
kwam het beroemde Domesday Book of
Mammoth Pike uit. Dit laatste boek was het
resultaat van meer dan 30 jaar zoeken naar
kanjersnoeken van 35 lb. en zwaarder,
Vervolgens kwam Pike and the Pike Angler,
ook wel Pike II genaamd.

Nadat Chubbs verhuisd was naar een betere
locatie in Amersham net buiten Londen en
zoon Bruce de dagelijkse leiding had
overgenomen, begon Fred het schrijven van
diverse nieuwe boeken. Vooral de 2 boeken
over de grootste Atlantische zalmen oogstten
veel lof. Omdat de lezers nog steeds nieuwe
gegevens over zalmen zwaarder dan 60 lb.
bleven sturen, had Fred met zijn assistent
David Hatwell afgesproken nog een 3e deel
te schrijven. David heeft Fred toegezegd dit
te realiseren net als een ander project: een
boek met de 100 beste verhalen van Fred.
Fred zijn eerste vrouw Pauline, met wie hij
een zoon, Bruce, en twee dochters, Janis en
Ruth, had, overleed in 1999. Enkele jaren
later trouwde hij met Margaret en ze
beleefden nog mooie jaren in hun cottage in
Little Missenden. In 2010 kreeg Fred een
koninklijke onderscheiding en mocht hij MBE
(Member of the Order of the British Empire)
achter zijn naam zetten. Een onderscheiding
die meer dan verdiend was. Bedankt Fred!
Jan Eggers
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Bullet proof
Het is alweer wat jaren geleden dat ik
reageerde op een advertentie op internet. Je
kent dat wel : op een koude winteravond
achter het beeldscherm dromen van een
zomerse vissessie. Ik zocht een extra
karperhengel en vond na een hele tijd een
Jack Hilton fast taper op een zoekertjes site.
Snel een mail gestuurd en een afspraak
gemaakt. De rit voerde me enkele dagen
later naar het mooie Brugge en na een hoop
zoekwerk kwam ik aan bij het huis van de
verkoper.
Je hebt zo van die mensen waar je
onmiddellijk een goed gevoel bij hebt en deze
man was zo iemand. Joviaal als hij was, nam
hij me mee naar zijn garage om de hengel te
tonen. De hengel was nog opgetuigd met een
molen en lag mooi opgeborgen in een
wandrek. Al snel zag ik dat de hengel een
nog bijzonder fraai exemplaar was en werd
de nylon losgemaakt en de hengel even mooi
kromgetrokken. Op het moment dat de
hengel onder volle spanning stond begon de
slip zachtjes te tikken en viel me de meer dan
uitstekende slip op. Toen keek ik even
terloops naar de gemonteerde molen : het
was een mij toen onbekende Penn 450 SS
Spinfisher…
Na nog enkele hengels bekeken te hebben
kwamen we tot een overeenkomst en kocht ik
de hengel. “Weet je”, zei de man, “ik heb zo 2
van die Penn’s en wat dacht je van volgende
prijs … ? Ik hoef niet de hoofdprijs en gebruik
ze toch niet vaak meer.” Even stond ik in
tweestrijd. Ik had al een meer dan redelijke
voorraad ‘old school’ spul, dus zat niet echt te
springen op weer een molentje of twee meer.
Maar de prijs was aanlokkelijk en kort daarna
vertrok ik met een hengel en 2 Penn’s rijker.
Een beslissing waar ik tot op vandaag nooit
spijt van heb gehad.
Thuisgekomen bekeek ik de aanwinsten eens
goed. Wat was dat allemaal USA degelijk
gebouwd zeg: een meer dan robuuste wat
plompe aluminium behuizing en rotor,
goudkleurig geanodiseerde overkapte spoel
(vandaar de letters SS “Skirted Spool”), een
erg degelijke opklapbare geanodiseerde
slingergreep, handige antiretour knop,
schitterende
slip…en
een
massief
aanvoelend binnenwerk. De molen had een
beugel met een hardverchroomde lijnrol en
een stevige stalen hoofdas. Het gewicht van
de molen loog er ook niet om : 445 gram (een
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ABU 55 uit dezelfde periode weegt 397
gram). De overkapte spoel is wel goed :
minder kans op vuil in de molen en een
verminderde kans op nylon onder de spoel.
Persoonlijk ben ik in het algemeen niet zo’n
liefhebber van deze constructie, ik vind het
niet zo mooi ogen, doch het werkt niet slecht.
De slinger is links-rechts omzetbaar, er is een
stille antiretour en een 5.1-1 overbrenging die
prima opspoelt.
Inwendig trof ik een met precisie vervaardigd
stel tandwielen : een gefreesd aandrijftandwiel
(kroonwiel)
uit
geanodiseerd
aluminium en kopwiel (pion) in brons. Verder
3 kogellagers en een aantal bronzen busjes.
Wat handig is : de door Penn gebruikte lagers
zijn metrische maten. Wel zo handig als je
deze wil vernieuwen (heb ik gedaan enkele
jaren geleden), de lagertjes zijn bij wijze van
spreken gewoon op de hoek van de straat te
koop…
Na flink gebruikt te zijn kan ik anno 2016
geen afscheid nemen van deze molens. Ik
heb de sterke en wat zwakkere punten leren
kennen en geef ze hier graag bij :
De antiretour durft soms haperen en dat is
vervelend. Deze antiretour werkt met een
vernuftig systeempje. Een palletje “Dog”
genaamd, werkt op het principe van wrijving
en stuurt zo de antiretour aan. Na verloop
van tijd verzwakt dit bladveertje echter en
moet dit even gedemonteerd worden om een
kleine correctie te geven. Gewoon even het
veertje iets bijbuigen zodat het weer goed
strak aanligt en… weer goed voor jarenlange
dienst. Ook het messing palletje iets opruwen
met schuurpapier en zeer spaarzaam smeren
met een klein veegje vet is ideaal.
De slipknop is vervaardigd uit een zeer harde
kunststof. Deze kan na verloop van tijd
haarscheuren gaan vertonen vanuit het
ingeperste centrale messing deel. De knop
vervangen door een nieuwe is niet zonder
meer mogelijk… het betreffende onderdeel is
niet meer leverbaar. Soms wel nog te vinden
op eBay, dan heb je geluk. Doch vaak
vertonen deze (tweedehands) onderdelen
ook fijne barsten. Maar daar kom je dan
achter als je het pakketje uit de USA
opendoet…
Toch is hier een oplossing : de originele
slipknop is Penn nr 52710. De “moderne”
slipknoppen passen er ook op (Penn nr 52550G). Misschien niet helemaal de ‘old
school look’, doch je kan wel blijven vissen…

De opgeklapte slingergreep raakt de
molenvoet net en kan bij transport de lak
beschadigen. Als je een tweedehandse
molen koopt , hier dus even extra op letten.
De pion waar de hoofdas doorloopt krijgt na
verloop van (veel) tijd een weinig speling. Dit
merk je aan een rotor die je met de hand een
beetje kan doen “wiebelen”. Problematisch ?
Absoluut niet, gewoon de hoofdas regelmatig
smeren met een druppel dikke olie en vissen
maar…
Soms vind je nog vervang pions op eBay
(NOS New Old Stock), dan kan je het
oplossen.
De sterke punten : USA kwaliteit. Nog vele
onderdelen van te vinden. Degelijke
uitstraling en lakwerk. Bullet proof. Super slip.
Erg betrouwbaar, met als klein minpuntje de
antiretour-constructie. Goede tweedehandse
exemplaren zijn soms nog voordelig te koop.
Geschiedenis :
De Penn Fishing Tackle Company is
opgericht door Otto Henze (geboren in
Duitsland) in 1932. Na een verhuis naar de
Philadelphia, Pennsylvania in de USA
kwamen de eerste Penn reels in 1933 (de
Long Beach, Sea Hawk en Bayside).
In 1936 de eerste Penn senator.
In 1948 overlijdt de Heer Otto Henze, zijn
vrouw zet het bedrijf verder.
In 1959 worden er al 77 soorten reels
gemaakt.
De Spinfisher serie heeft een lange staat van
dienst.

De eerste kwamen uit in 1961 (de Spinfisher
700).
In de jaren 80 de SS serie, in begin 1990
vervangen door de 4400SS, 4500SS,
5500SS (kunststof behuizing)
Er zijn talloze modellen in de oude aluminium
SS serie : te beginnen met de kleine
wondermooie 420 SS, de 430 SS, (deze
modelletjes hebben wormwieloverbrenging),
de 440 SS ,dan de hierboven besproken 450
SS, en zo verder naar de 550 SS (zelfde huis
als de 450 SS, alleen grotere spoelcapaciteit
–dus aangepaste spoel, rotor en slingergreep) en de zware jongens : de 650SS,
750SS, 850 SS en 950 SS.
Tot op de dag van vandaag komen er met de
regelmaat van de klok nieuwe Penn-modellen
op de markt. Dat maakt dat een nieuwe
aankoop snel achterhaald is door alweer een
ander model. De huidige modellen komen uit
China, zoals zoveel dingen tegenwoordig.
Jammer …
De oude modellen komen nog regelmatig op
de tweedehands markt en zijn daar soms
voor een interessante prijs te koop. De
gangbare prijs voor een 450 SS in goede
staat is 90-140 EUR. Voor die prijs heb je een
solide blok ‘old school’ karper molen.
Draai eens aan de slingergreep, laat de slip
eens tikken en je bent verloren, tenminste zo
verging het mij !
Ignace Van de Wiel
optitech@telenet.be
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Een rondje langs de velden
Beleving
Als V.H.V. vormen we een klein maar dapper
clubje. Bijeengehouden door ons centrale
onderwerp: oude hengelspullen in de ruimste
zin van het woord. De samenstelling van de
doelgroep verandert wel; we worden allemaal
ouder. En langzaam maar zeker verdwijnt
door deze vergrijzing een schat aan kostbare
informatie, vaak unieke "historische" hengelsportkennis. Probeer deze informatie dus
vast te leggen op een toegankelijke wijze.
Een goed voorbeeld is de bibliotheek van
Sportvisserij Nederland. Daarnaast zijn er
maatschappelijke ontwikkelingen; de vrijetijdsbesteding verandert, de communicatiemogelijkheden en -vormen veranderen in
hoog tempo. In plaats van te gaan vissen
jaagt de jeugd op Pokemon’s. Dit is ook van
invloed op het (toekomstig) functioneren van
de V.H.V. Voorbeeld: kortgeleden liep ik
tegen een grote stapel visbladen aan. De
Roofvis, nr. 1 t/m 34. In de eerste nummers
komt internet en email nauwelijks voor; alles
is fax wat de klok slaat. In de laatste
nummers is de fax verdwenen. Dit alles
binnen 2 decennia. Wij proberen deze
veranderingen in de gaten te houden en er op
in te spelen.
Wat volgens mij wel een constante factor is
en moet blijven dat is de "beleving", of, zo u
wilt de emotionele component. Naast de
materiële, technische en financiële kanten
van onze hobby is de belevingskant van
belang. Ik vind dat o.a. Jan Eggers dit keer
op keer in zijn V.H.V. bijdragen op
overtuigende wijze aantoont. Wil je "kennis",
maar zeker ook "beleving" overbrengen op
anderen dan moet je het benoemen, er over
schrijven, het toegankelijk maken. Alleen er
over praten is niet voldoende. Het "bereik" is
te klein en de informatie vervliegt op enig
moment. Het droog in overzichten en tabellen
vastleggen van informatie heeft ook slechts
beperkt nut. Dat was een hele preek Harry,
maar wat heeft dat te maken met het rondje
langs de velden?
Nog even geduld (we zijn vissers nietwaar).
Bovenstaand verhaal is een aanloop die ik
gebruik om aan te geven dat:
We willen proberen om tamelijk structureel in
de beide half jaarlijkse uitgaven (nieuwsbrief
en clubblad) een overzicht van relevante
hengelsport-informatiebronnen
voor
te
stellen. (Beurzen, veilingen, markten, open
dagen etc.) Maar dat we ook zo vrij zijn daar
regelmatig (persoonlijk) commentaar aan toe
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te voegen. Het lijkt dus een beetje op de
overzichtspagina in Classic Angling (meestal
de op 1 na laatste bladzijde). Alleen niet zo
actueel (C.A. verschijnt 6 x per jaar, wij 2 x)
en niet zo gedetailleerd (plaats, tijd, tel. nrs.
etc. want dat gaat mijn vermogen te boven).
Dus hou zelf ook data en locaties in de gaten.
Maar ik voeg er wel mijn "belevingssausje"
bij; ik heb boven toegelicht waarom ik dat van
belang vind. (Zie als voorbeeld ook in V.H.V.
blad nr. 44 blz. 12: het molentje van Jan
Schreiner; pure emotie). Heeft u dit soort
ervaringen? We nemen het met plezier op;
het redactieadres is bekend.
Ik hoop te vernemen hoe de lezers deze
formule in de loop der tijd gaan waarderen;
een bijstelling van dit concept is natuurlijk
altijd mogelijk.

Leuke sfeer in Wanze (Huy)
Nu ter zake
We gaan digitaal van start. Via internet
kunnen we genieten van: Marktplaats
(dagelijks) en twee keer per jaar een
"auction"-aankondiging van Freeman, Mullock
en Hildebrandt. (Misschien goed om hier aan
te geven dat Freeman na 25 jaar gaat
verhuizen van de Grand Hall in Chiswick,
West London naar de Crossfield Hall in
Romsey, Hampshire.) De auction (2 april) bij
Freeman liet o.a. een royaal aanbod van
ATH-reels en accessoires zien. Keith Elliott
gaf daar in nr. 102 C.A. commentaar op; het
is bijna standaard in C.A. om de veilingen
achteraf te "evalueren". Toch interessant om
trends te ontwaren en te duiden. Ik heb aan
deze veiling in elk geval een plezierige
beleving overgehouden; er werd een klein
Kelly reeltje aangeboden waar ik op bood.
Bingo. Een grotere broer van deze reel was
op de veiling van vorig jaar al op de kop

getikt. Reden voor een artikeltje elders in dit
blad.
Marktplaats biedt elke dag veel hengelspullen
aan; een enkele keer met een item waar je
warm van wordt. Een opmerking n.a.v. een
paar ervaringen. Soms worden heel mooie
(en dus prijzige) molens of reels aangeboden
met een genoemd defect. Het item wordt dan
van de hand gedaan omdat een bepaald
onderdeel niet meer verkrijgbaar is. Dit (b)lijkt
bewust beleid geworden te zijn; langer dan
bv. 5 jaar worden onderdelen niet meer op
voorraad gehouden. Als alle merken deze
filosofie hanteren heeft het geen negatief
gevolg voor de fabrikanten (maar wel voor de
klanten). Heeft het zin eens na te denken
over een servicevorm waarbij leden die een
bepaald onderdeel zoeken (of toevallig wel
voorradig hebben) dit op onze website
kunnen aangeven. Van ABU en Mitchell
onderdelen weet ik wel "adresjes", ik mis ze
bv. van DAM. Of zeggen we: daar is
Marktplaats voor. Laat maar horen, ik heb in
het
afgelopen
jaar
zeker
3x
zo’n
onderdeelsituatie meegemaakt.
Beurzen en markten over de grens
Ik loop op basis van m’n geheugen langs de
diverse beurzen en markten. Ik start in Huy
(Wanze). Zoals in de afgelopen 15 (of 20?)
jaren steeds het geval is geweest: een
plezierige en gezellige beurs met een
interessant aanbod aan spullen en een vaste
kern van "tafelhouders". Met het accent op
vliegvismateriaal. Als je weet dat de
vliegvisclub
deze
beurs
al
sinds
mensenheugenis organiseert kun je hier
moeilijk bezwaar tegen hebben. Een klein
minpuntje deze keer was de misrekening ten
aanzien van het aantal toegewezen tafels;
dat waren er meer dan verwacht. Geen nood:
er was nog een vrije ruimte naast de zaal. Via
een lastig herkenbare ingang kon je deze
schaars verlichte ruimte betreden. Afdeling
duistere zaken; zeker Ronny had hier niet zijn
topdag. De meeste bezoekers hebben deze
ruimte over het hoofd gezien, waren letterlijk
voorbijgangers.
Naast
dit
minpuntje
overheersten de leuke punten. Zoals een
fraaie "topless" Hardy Palakona splitcane
vliegenhengel. Alleen het onderstuk was
aanwezig. De verkoper was hier kennelijk wel
op uitgekeken en probeerde een koper te
vinden: iemand die zo gek was zijn probleem
over te nemen en daar nog voor te betalen
ook. Maar alles heeft z’n prijs, tegen de
waarde van ongeveer 4 kopjes koffie mocht ik
het onderstuk meenemen. Het was trouwens
een heel plezierige man. Enkele weken later

had ik een fraaie complete hengel, inclusief
een keurig gedraaid busje. Het geheim? Kijk
op blz. 6 van VHV nr. 44 en het geheim is
verklapt.
Met deze "geraden" splitcanebouwer ben ik
dit
voorjaar
meegereden
naar
de
vliegvisbeurs in Charleroi. Ik heb nog nooit
zo’n drukke beurs gezien. Ongelooflijk. Het
leek wel of het bier gratis was. Ik hoorde dat
de volgende dag (zondag) veel minder druk
was. Joost mag weten waarom.
Een ander buitenlands uitje was een rit(je)
naar Newark. Dit is heel grote "Fair"in
England.
Met
een
Belgische
busmaatschappij. Die biedt een interessant
programma, speciaal gericht op grote
"rommelmarkten". Wilt u meer weten dan
geef ik u graag details. Om de sfeer van zo’n
Engelse Fair te proeven kunt u elke werkdag
om 13u15 kijken naar "Bargain Hunt" op
BBC1.
In het vroege voorjaar is ook Kessel altijd in
beeld, klein in opzet maar heel gezellig met
kans op bijzondere (vliegvis) spullen. We
sluiten dit stukje af met Temploux, zeer groot
en inmiddels voor ons reden jaarlijks een
korte vakantie in de Ardennen door te
brengen. Ik begreep vandaag (14-08) dat het
heel onzeker is of Temploux wel doorgaat
i.v.m. terrorisme dreigingen.
Wat bood Nederland?
Uiteraard op 5 maart Oud Empel. Altijd goed
voor een paar leuke vondsten en zeker goed
voor het opfrissen van de contacten. Volgens
mij hebben de Duitse verzamelaars inmiddels
deze locatie ook ontdekt. Een goede
ontwikkeling. In ditzelfde weekend (6 maart)
was er in Zaandam de altijd interessante
open dag van de ZHV. Dit keer op een
andere locatie dan voorgaande jaren. Dit was
even wennen maar door de goede
organisatie – zoals we dat kennen van de
ZHV- voelden we ons er snel thuis. In een
goed afgeschermde hoek lag de wereld aan
uitnodigend vistuig, keurig aanlokkelijk
uitgestald en geprijsd. Van buitenaf kon je er
naar kijken, je bedacht al welke artikelen je
het eerst in de vingers wilde hebben. Als je
dan bij de eerste 10 gegadigden zat en naar
binnen mocht had je geluk; als anderen je al
voor waren "viste je achter het net". In de 5
minuten in de schatkamer moest je je keuze
maken, daarna mocht de volgende groep zich
uitleven. Zat je pas in de 3e of 4e groep dan
bleef er nog heel veel te kiezen… dus
verdrietige mensen heb ik er niet gezien. Er
was veel belangstelling zoals altijd. Kom je
van ver en wil je spullen inbrengen dan is
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men heel servicegericht. Dikke pluim voor
deze organisatie.
HSV Haarlem en Ouddorp (Deltavissers) zijn
me dit jaar ontgaan, ik heb er wel naar
gezocht, maar de website info was niet
optimaal…. Ik had graag een deel van mijn
zeevisspullen willen aanbieden in Ouddorp
(in het verleden de moeite van de verre reis vanuit Zwolle- zeker waard. Over verre reizen
gesproken: volgens mij is er nog wel meer te
doen met carpooling. Wie bedenkt een
handig systeem? Zodat er misschien iets
georganiseerd kan worden richting 3 daagse
Franse beurs (ik meen in de buurt van Parijs).
Ook de Visma heb ik dit jaar bezocht. Graag
wil ik vermelden dat de Doetinchemse
Hengelaarsvereniging
een
goed
georganiseerde stand had waar 2de hands
spullen konden worden verhandeld. Toen ik
er was (vrij vroeg) was de handel nog een
beetje "dun". Kennelijk moet de loop er nog
inkomen. De opzet is in elk geval de moeite
waard al is 15% voor de organisatie wellicht
een drempeltje voor veel "inbrengers".
Ik heb -zoals elk jaar- weer lekker
boodschappen gedaan bij een plaatselijke
Kruidenier in Twente. (Ik hou het een beetje
cryptisch om niet te nadrukkelijk reclame te
maken in deze rubriek). De Geffense Plas,
Het Apeldoornse Kanaal, Annen, Wolvega,
Bakkeveen, Koningsdag (in Amsterdam), ’s
Hertogenbosch: allemaal plaatsen waar
rommelmarkten werden gehouden. Geen
spectaculaire vondsten: In Annen een oude
catalogus van Albatros/ Mitchel uit 1962/63.
Ik wist niet dat er toen al catalogi werden
uitgegeven door Albatros (in de jaren 80 werd
je elk jaar bedolven onder de dikke
boekwerken
van
deze
groothandel).
Bakkeveen leverde recent een Mitchell
Otomatic op. Uitvoering 1960. Helaas met
"remknopje". Anders was ie volgens Dennis
Roberts bijna 2x zoveel waard geweest. De
molen was keurig onderhouden, geen doos
(zul je altijd zien). De verkoper wist echt niet
wat hij verkocht.
En dan hadden we nog de Fly Fair. In Nijkerk,
rond De Berekuil. Qua opzet is getracht de
sfeer uit de jaren 80 en 90 weer te laten
herleven. Naar mijn mening is dit behoorlijk
goed gelukt, er waren veel, voornamelijk
tevreden, bezoekers. Ik heb in de hoek
gestaan (waar de spullen werden ingebracht
en verkocht) Van daaruit een paar
opmerkingen. Het was beslist de moeite
waard hier rond te neuzen, zeker als je op
zoek was naar boeken, vliegbindspullen of
tweehandige
zalmhengels.
Tegen
spectaculair lage prijzen (dit viel me ook al op
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bij de resultaten van de Mullock veiling van
23-07). Nog bijzondere dingen? Op de Fly
Fair veiling de complete zeeforelset van
Harm ten Cate. Hij heeft er 100 gemaakt. En
van Vissen Vliegen Vangen een paar door
beide auteurs getekende exemplaren. Uniek
voor de verzamelaar; collectors item.
Splitcanebouwers,
vliegbinders,
Coch-yBonddu….. kortom ze waren er weer
allemaal. Sommige (zeer) trouwe bezoekers
uit England komen al vanaf de eerste Fly
Fair (destijds in Hattem - IJsselstein).
Wat staat ons dit komende half jaar te
wachten? Ik beperk me tot de specifieke
"visbeurzen". Op 2 oktober de Pike
Experience in Almere. Altijd een behoorlijk
royale aanvoer van spullen die met de
snoekvisserij te maken hebben. Ik ga niet in
op het "lekkers" wat ik er in voorgaande jaren
heb zien liggen, ik adviseer u slechts: ga zelf
kijken en kijk zo nodig eerst op de site van de
SNB.
Dan onze eigen TOPPER te Vught. Ik mag
verklappen dat er weer heel bijzondere zaken
zullen worden aangeboden (o.a. splitcane
hengels van Frans Domhof). De Fly
Happening te Putte (26 en 27 november?),
een beurs te Utrecht, Huy (ook nog 11
nov.?). In 2017: Wanze, Ouddorp? Empel...
Ik kom nauwelijks meer aan vissen toe.

Kelly reels
Kelly reels
Het was, voor zover ik heb kunnen nagaan, in
1998 dat ik voor het eerst in ons VHV blad
schreef over mijn belangstelling voor Kelly
reels. Deze interesse is ergens in de jaren 90
in Ierland ontstaan en heeft zich op typisch
Ierse wijze verder ontwikkeld. Ik zal u bij
gelegenheid graag het volledige verhaal
vertellen; waarschijnlijk in een aantal delen. Ik
wil dat eerst in alle rust in kaart brengen. Het
artikel in dit blad concentreert zich op de 2
recent verkregen Kelly reels. Niet mooi, wel

oud. Omdat ik ze via Neil Freeman heb
verkregen begint dit verhaal bij hem.
Neil Freeman is een bekende "auctioneer".
Hij veilt (nee, dit is geen schrijffout) oude
reels, antiek meubilair, kunst, golfspullen en
ook
(twice a year) oude hengelspullen.
Tussen de 400 en 700 "lots" per keer.
Waaronder veel Hardy materiaal maar ook, in
de afgelopen jaren in toenemende mate, Ari ’t
Hart-reels en -vices etc. Maar ook wel
complete verzamelingen, oude boeken en
wat dies meer zij. Gelukkig zitten daar soms
oude Ierse reels tussen; met een beetje geluk
van het merk Kelly. Nooit van gehoord? Is
geen schande. De laatste nieuwe Kelly reel
werd verkocht in 1916 in Dublin. Precies 100
jaar geleden dus. In de winkel van Martin
Kelly. Die had in de buurt van het
Hoofdpostkantoor een winkel in hengelsportartikelen
en
jachtbenodigdheden.
Helaas werd deze winkel tijdens de
"Paasopstand" door de Engelsen in puin
geschoten. Dit was het begin van de Ierse
Republiek maar tegelijk het einde van de
firma Kelly. Als je dus een Kelly reel of
flywallet tegenkomt weet je dat deze
minimaal 100 jaar oud is. Ik heb een foto
bijgevoegd van 2 Kelly reels (zgn. spikereels,
ze werden aan een hengel bevestigd door de
ijzeren pen met schroefdraad door een gat in
het handvat te steken en dat met een
(vleugel)moer vast te draaien. Voordeel: het
zat goed vast. Nadeel: het zag er niet uit en
lag rottig in de hand. Maar vissen is
opoffering dat wist men toen al. Het formaat
van de reels verschilt, de letters zijn gelijk. Er
valt veel meer over Kelly reels te vertellen;
doen we in de volgende nummers.

informatie overeen komt met een verhaal dat
Iwan Garay in 2010 over deze getalenteerde
hengelsporter schreef. Zelf heb ik in oude
Ierse visbladen artikelen van Frans gelezen;
ook schreef hij in "de Hengelsport"en "Voor
en door de Visser" vaak beschouwende
stukken. Hij maakte, als een van de eersten
in Nederland, zelf splitcane hengels. Dit had
hij in Engeland geleerd. Door omstandigheden mag ik voor iemand een 3- tal Domhof
hengels verkopen. Ze liggen in Vught bij mij
op tafel. Met opzet in de originele staat
gelaten. Dus liefhebbers: komt dat zien. De
hengels zijn eigendom geweest van een
visvriend van Frans Domhof en ze komen uit
Groningen.

Te Koop !
Bij gelegenheid zullen we een meer compleet
verhaal over Frans Domhof in ons VHV blad
plaatsen.
Oude visboeken
Het viel mij op dat in het overzicht van te
veilen boeken bij Mullock’s de laatste keer de
eerste drukken gemiddeld bijna een halve
eeuw ouder waren dan onze Nederlandse
hengelboeken. Ook de vliegvisserij is er
aanzienlijk uitgebreider beschreven maar dat
verklaart vast niet het "leeftijdsverschil". Wie
kan hier eens een verklarende beschouwing
aan wijden?
Schaarse molens
Ik heb met enige spanning gekeken naar de
veilingresultaten bij Mullock’s, met name bij
lot 159 en lot 427.

Splitcanehengel gebouwd door F. Domhof
Frans Domhof
Over deze Groningse hengelsportwinkelier is
al het een en ander geschreven maar nog
lang niet alles over hem is bekend. Als je op
internet zoekt zie je dat o.a. over hem wordt
geschreven (recent) door Peter Dohmen
(Zeehengelsport) en dat een deel van de

Om met deze laatste te beginnen. Dit was
een allegaartje en op grond van het overzicht
van de veilingfoto’s sloeg ik het een paar keer
over. Totdat ik in de begeleidende tektst zag
dat de Fly Wallet er een was van...
inderdaad: Kelly. Toen heb ik een serieus
bod gedaan en een ander bood 5 pond
hoger. Vast een Kelly-fan. Ik zal op een Kelly
wallet nog een keer uitgebreid terugkomen.
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Bij Lot 159 waren niet alle reels direct
herkenbaar (tenminste voor mij). Ik zocht dus
op in het onvolprezen werk van Ben Wright
wat de Victory voorstelde... De molen is -lang
geleden- 1 jaar in productie geweest. Nou,
dan weet u het wel. Kennelijk wist een andere
"veilingwatcher" dit ook want die bood iets
hoger dan ik. De geschatte waarde door
Mullock was tussen de 80 en 120 pond.
Kortom: het kan de moeite lonen een "Lot"
nauwkeurig te bezien; wat wordt er precies
aangeboden?
Mulloch – Lot 159

Harry Kelly



Noté pékeu (Picardisch) = Notre pêcheur = Onze visser


AGENDA
BEURZEN 2017
Voorjaarsbeurs Oud-Empel op 4 maart 2017
Eurobeurs Vught op 28 oktober 2017
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De geschiedenis van het Wereldkampioenschap
klassiek hengelen
Championnat du Monde de Pêche à la
ligne, le 28 septembre 1919
Het allereerste jaar waarin ik een vermelding
kan vinden van een wereldkampioenschap
vaste hengel is 1919. Op een Franse fotopostkaart staat "Championnat du Monde de
Pêche à la ligne, le 28 septembre 1919". De
foto toont een rij wedstrijdvissers op de oever
van de Loire in Nantes, Frankrijk.

die zouden meestappen in de gebruikelijke
"parade van deelnemers". De deelnemers
waren
gegroepeerd
per
vereniging,
voorafgegaan door hun vaandeldrager. De
fanfare van Nantes was er natuurlijk ook bij.

Zo zag een WK er uit in 1919
Daarmee weet je dus alles en niets... even
Google raadplegen dus... Daaruit blijkt dat op
de Franse Nationale Feestdag, de 14de juli,
van hetzelfde jaar nog een andere
hengelwedstrijd was in Nantes.
Deze
was
ten
voordele
van
de
oorlogsgewonden die in het Baur-hospitaal
verbleven in Nantes. Dit laatste bevestigde in
elk geval dat er in Nantes een organisatie
was die wedstrijden kon organiseren.
Over het WK is verder niets te vinden, wat
doe je dan? Een brief schrijven aan het
stadbestuur (cq. de burgemeester)
van
Nantes ! Mijn ervaring leerde me immers dat
een échte brief de kans vergroot dat je
antwoord krijgt (i.p.v. email) en dat je direct
hoog genoeg moet mikken met de
geadresseerde. Om een lang verhaal kort te
maken, een paar weken later zat er hier in de
brievenbus een pakketje informatie uit
Nantes!
De hengelvereniging die zich in Nantes bezig
hield met het organiseren van internationale
wedstrijden was "Le Saut de Carpe Breton".
Reeds in september 1913 was er zo een
wedstrijd door hen georganiseerd. Zoals
gebruikelijk in die periode ging de wedstrijd
vooraf door een optocht door de stad, men
hield rekening met meer dan 800 personen

WK 1913 in Nantes (FR)
Een uitslag is niet bekend, evenmin een lijst
van deelnemende landen, maar de artikels
spreken wel van een "internationale
aangelegenheid met buitenlandse deelnemers". Van een wereldkampioenschap
werd in 1913 niet gesproken, toch niet in de
documentatie
die
ik
momenteel
ter
beschikking heb.
Op zich waren internationale wedstrijden in
die tijd in Frankrijk niet echt uitzonderlijk. Al
bleef het meestal beperkt tot de deelname
van een paar buurlanden, waarbij België een
zekerheid was.
In 1914 was er eveneens in de maand
september een internationale wedstrijd
voorzien, maar door het uitbreken van de
eerste wereldoorlog in de zomer van 1914
kon deze natuurlijk niet doorgaan.
Als de oorlog voorbij is, herneemt de
vereniging "Le Saut de Carpe Breton" haar
activiteiten. Op 28 september 1919
organiseert men terug een grote internationale wedstrijd, deze keer met als inzet
de titel van Wereldkampioen! Wederom geen
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deelnemerslijst meer beschikbaar, maar men
spreekt van een 30-tal deelnemende
maatschappijen uit binnen- en buitenland,
waaronder la Perche d'Or uit Brussel. De
Belgische deelnemers hebben vooraf al enige
naam en faam in Frankrijk, zo blijkt uit
voorafgaande artikels in de kranten waarbij zij
tot de favorieten worden gerekend.

Resultaten WK 1919
Op de 1ste plaats Mr.VANDERVEKEN, een
Belg, die de gouden medaille ontvangt en
het diploma van Wereldkampioen. Plaats 2 is
voor ene Mr. SCHELK, zijn nationaliteit is mij
niet bekend (de naam doet denken aan
Zwitserland of Luxemburg ?). Plaats 3 is
wederom
een
Belg,
Mr.
Théophile
VERHAEGEN.
Plaats
4
is
Mr.
TANOLEMERREN (nationaliteit onbekend)

carrière schrijft hij in totaal een 20-tal
hengelsportboeken. Het eerste nummer van
"Au Bord de l’Eau" verschijnt in april 1935 en
in
1936
wil
men
al
direct
een
wereldkampioenschap organiseren.
Een wereldkampioenschap organiseren kost
geld, een sponsor vinden was dus
noodzakelijk, het nog jong magazine had
daartoe niet de nodige fondsen. Het
aperitiefdrankje "Violet-BYRRH" was in 1936
ontzettend populair en bleek een ideale
partner als sponsor. Een woordje meer over
Violet-Byrrh, omstreeks 1860 maakten de
broers Simon en Pallade VIOLET
het
allereerste
aperitief
op
basis
van
geïmporteerde Spaanse wijn met de
toevoeging van kinine. In 1873 namen ze een
patent op de productnaam BYRRH. VioletByrrh is dus een samenstelling van de
familienaam en de productnaam. Na het
overlijden van de 2 broers nam zoon Lambert
Violet de zaak over. Onder zijn impuls had
Violet-Byrrh tegen 1935 meer dan de helft
van de aperitiefmarkt in handen. Zijn strategie
was vooral die van veel reclame maken op de
juiste plaatsen en het sponsoren van
verschillende populaire sporttakken zoals
hengelen, voetbal en autosport. Een
wereldkampioenschap hengelen in 1936
paste perfect in het commerciële plaatje.

Na 1919 is er een lange periode waarin ik
geen gegevens kan vinden van een mogelijk
WK vaste hengel. Het is best mogelijk dat er
in navolging van Nantes gelijkaardige
wedstrijden zijn ingericht waarbij de titel van
wereldkampioen werd uitgereikt. Voorlopig
ontbreekt het ons aan informatie daarover.
Het is wachten tot 1936 wanneer Tony
Burnand en het aperitiefmerk Violet-Byrrh de
handen in elkaar slaan.
1936 – 1954 Coupe Internationale VioletByrrh – Championnat du monde de pêche
au coup
De oorsprong van dit wereldkampioenschap
is te vinden bij Franse hengelsportmagazine
"Au Bord de l’Eau" uitgegeven door o.a. Tony
Burnand (°1892-+1969) en Roger Pujo. Tony
Burnand is de bekendste van de twee, in zijn
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Medaille met afbeelding van de beker

Verzamelaars
van
hengelsportmedailles
zullen zeker de medailles kennen van VioletByrrh. Er bestaan verschillende versies van,
die van de Coupe Nationale Byrrh voor het
Franse Nationale Kampioenschap en die van
de Coupe Internationale Byrrh voor het (zelf
benoemde.. dus officieuze) Wereldkampioenschap. De meest voorkomende van
deze medailles waren bestemd voor
deelnemers aan de finales van deze
wedstrijden. Al deze medailles tonen de
beker geschonken door Violet-Byrrh, het was
een wel héél grote beker (zie foto) waarin
maar liefst 15 kilo zilver was verwerkt.
1936
De allereerste wedstrijd voor de Coupe
Internationale Byrrh vond plaats op 25
september 1936 in Parijs. De Seine tussen
de Pont des Invalides en de Place de la
Concorde vormde het strijdtoneel. In totaal
waren er 136 deelnemers afkomstig uit
Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland
en er waren duizenden toeschouwers.
Winnaar werd Dhr. Georges DENOLIN, lid
van Franse hengelvereniging "La Brême
Dyonisienne" uit Saint-Denis. Eerste Belg
was Dhr. Walravens op de 6de plaats, hij was
afkomstig uit de Belgische provincie Brabant.
Volgens het blad "Au Bord de l’Eau" had de
nieuwe Wereldkampioen DENOLIN de leeftijd
van 57 jaar en was hij werkloos. In een
interview zegt hij dat zijn grote voorbeelden
de Belgen Kraemer en Van den Breuden
waren dewelke hij de échte cracks noemde.
1937
Het tweede jaar waren er deelnemers uit
meer landen, ondermeer Spanje was erbij
gekomen.
Ene LABORDE werd kampioen, hiervan is
weinig geweten alleen dat hij lid was van
"l’Union des Pêcheurs Parisiens", een
Parijzenaar dus. Eerste Belg (wiens naam ik
niet heb kunnen terugvinden) was 4de dat
jaar.
1938
Het derde jaar werd Dhr. Jean TUAL
kampioen, lid van "Les Pêcheurs de Béziers",
wederom een Fransman dus. Uitslagen van
andere deelnemers heb ik niet kunnen
terugvinden, wel dat voor België ene
WINKING (lid van de "Franc Pêcheurs de
Liège") en PARENT (lid van de "Rois de la
Gaule") mee in de finale zaten.

1939
In dit jaar waren er wel pre-selecties geweest
in verschillende landen maar de finale
(voorzien voor 10 september 1939) werd
afgelast door de gespannen internationale
toestand en de oorlogsdreiging.
1951
Na WO II duurt het even eer er terug sprake
is van een Coupe Internationale VIOLETBYRRH - Championnat du Monde, maar in
1951 is het dan zover. Het is wederom het
Franse magazine "Au Bord de l’Eau" dat het
voortouw heeft genomen in de organisatie. In
1951 zijn er 135 finalisten en wereldkampioen
is de Fransman Emile CESSELIN van de
vereniging "Amicale des pêcheurs Ternois"
uit Tergnies.
1952
Albert VAN HUMBEEK is de eerste Belgische
wereldkampioen (van deze organisatie). Zijn
foto’s waar hij poseert met de grote beker, de
"Coupe Internationale VIOLET-BYRRH –
Championnat du Monde", verschijnen in
diverse bladen in België. Er waren 148
finalisten en het is de eerste keer dat de
winnaar geen Fransman is!
1953
Wereldkampioen in dit jaar is de bekende
Franse hengelaar Gaston DUBUC die eerder
al Kampioen van Frankrijk was geworden
hetzelfde jaar (ook in 1956 en 1957 zal hij
Frans Kampioen worden). Gaston is lid van
"l’Union des Pêcheurs Parisiens", uit Parijs. In
1953 waren er 155 finalisten en eerste Belg
was Dhr. Rosseel op de 6de plaats. VAN
HUMBEEK is tweede Belg op de 7de plaats.
1954
Dit is het laatste jaar dat de Coupe
Internationale
VIOLET-BYRRH zich een
Wereldkampioenschap zal noemen, het CIPS
organiseert
immers
een
Europees
Kampioenschap dat jaar (zie hierna).
1954 – heden Wereldkampioenschappen
CIPS
Op 22/2/1952 wordt het CIPS opgericht
(CIPS = Confédération Internationale de la
Pêche Sportive of de Internationale
Confederatie voor het Sportvissen). In 1952
en 1953 organiseert het CIPS jaarlijks een
congres.
Vanaf 1954 zal men, samen met het jaarlijks
congres, een internationale hengelwedstrijd
organiseren in hetzelfde land/regio.
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In 1954 is dit echter nog geen
"Wereldkampioenschap", maar wel een
"Europees
Kampioenschap".
De
aankondigingen voor deze wedstrijd door het
CIPS spreken wel degelijk van een EK en
geen WK. In de latere tellingen van "dit jaar
het zoveelste WK..." wordt de wedstrijd van
1954 echter wel meegeteld. Een en ander
had te maken met de Coupe Internationale
Violet-Byrrh, die nog steeds gehouden werd
in 1954, en zichzelf nog steeds een
"Wereldkampioenschap" noemde. Het is
feitelijk pas in 1955 dat er een eerste officieel
WK georganiseerd wordt door het CIPS.

- verenigingen (sedert 1981)
- het Europees kampioenschap (sedert 1995)
- karpervissen
- Black-Bass
- op forel met natuurlijk aas
- roofvissen vanuit een boot
- roofvissen vanaf de oever
- ijsvissen
Via de verschillende onderafdelingen van het
CIPS zijn er ook WK's voor het vliegvissen,
zeevissen, casting, enz.
Op de website van onze vereniging vindt u de
uitslagen van alle WK's vaste hengel vanaf
1954 tot en met 2013. We geven telkens de
eerste 3 individuele hengelaars en de eerste
3 in het landenklassement. Er is ook een
samenvattende tabel met alle medailles
behaald door de verschillende landen.
Zie www.vhv-daca.org/WK.pdf
Jean-Paul Ceulemans


TE KOOP
TO SELL
ICH VERKAUFE
JE VENDS
Ik verkoop een dertigtal vliegvisreels van mijn
verzameling.
Het gaat voornamelijk om Hardy’s van het
Lightweighttype, maar ook Perfect en
Marquis.
Lijst op aanvraag te bekomen.
Medaille voor het W.K. van 1954

Alles in één koop aub.

Ondertussen zijn er op de meeste CIPS-WK's
meer dan 30 landen vertegenwoordigd. Het
grootst aantal deelnemende landen (40) werd
bereikt in 2007. Sedert de beginperiode zijn
er tal van WK-disciplines bijgekomen, zo zijn
er WK’s voor de categorieën :
- jeugd (sedert 1996)
- dames (sedert 1994, met gewoonlijk een
15-tal landen)
- veteranen (sedert 2008)
- gehandicapten (sedert 1999)

Elk ernstig bod wordt onderzocht.
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hugo.martel@skynet.be
www.hugomartel.be


Perk en La Roche

Jacques Perk
Indien de naam “Perk” je niets zegt (wat mij
zou
verwonderen,
zeker
van
mijn
Noorderburen) moet je maar eens googelen.
Je zult dan terechtkomen bij Jacques Perk
(Dordrecht 1859 – A’dam 1881), een jonge,
begaafde dichter die deel uitmaakte van de
Beweging van Tachtig in de Nederlandse
literatuur. Voornamelijk zijn sonnettenkrans
Mathilde, uitgegeven door Willem Kloos,
maakte hem bekend in literaire kringen.
Maar we zullen even focussen op zijn minder
gekende vader.
Marie Adrien Perk werd in 1834 geboren in
Delft en was predikant in Dordrecht en Breda.
Hij was een fervente bewonderaar van de
Belgische Ardennen en meer bepaald van La
Roche waar hij telkens weer op vakantie ging
en vele vrienden en kennissen meebracht.
Hij schreef in 1882 de eerste gids van de
Belgische Ardennen in de Nederlandse taal,
nl. “In de Belgische Ardennen” (Tjeenk
Willink, Zwolle), nog steeds een verrukkelijk
boek (1).
Het boek droeg hij op aan de nagedachtenis
van zijn zoon die het jaar voordien overleden
was en hij herinnerde met ontroering in de
inleiding aan de reizen die hij met zijn zoon in
de Ardennen had gedaan..

Jacques Perk was er tijdens de vakanties
telkens bij en was ook een bewonderaar van
de stad aan dewelke hij diverse gedichten
opdroeg. Hij was 20 jaar oud toen hij daar in
1879 verliefd werd op een jonge (getrouwde)
vrouw. Hij bezong haar onder de naam
Mathilde in de gelijknamige sonnettenkrans.
In die tijd ontmoette hij ook in La Roche de
Engelsman Oscar Wilde die er verbleef met
zijn vriend Sir Rennell Rodd. Ook Willem
Kloos vergezelde soms Jacques.
Jacques Perk stierf aan longtering op 22jarige leeftijd.
Dank zij vader Perk werd La Roche en de
Ardennen zeer populair in Nederland, wat
trouwens nog steeds het geval is.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat La
Roche uit dank in de Avenue du Hadja voor
hem een gedenksteen heeft opgericht.
Hugo Martel
(1)
Het boek is nog verkrijgbaar in
antiquarische boekhandels. Ik vond het in
Groningen voor de zachte prijs van 15 euro.
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Ari ’t Hart (1)
Bijna zo lang ik vis, lees ik ook visbladen;
sinds eind jaren 60 uit binnen- en buitenland.
En sinds een jaar of 17: Classic Angling. Een
bron van historische, vaak unieke hengelsport gerelateerde informatie.
Wat heb ik in de afgelopen 10 jaar daarin
gelezen over de Nederlandse hengelsport?
Heel weinig. Had Nederland dan echt niets te
bieden op visgebied? Even diep nadenken.
Ja zeker wel: in bijna elk nummer (6 x per
jaar) wordt er wel iets geschreven over Ari ’t
Hart.

Overgenomen uit Classic Angling n° 100.
“Een bevoorrechte tocht langs de
denkwereld en de werkplaats van een
geniale reelmaker”
(Harry Kelly en Patrick Mercy genieten van
een unieke gelegenheid om de werkplaats
van de geprezen Ari ‘t Hart te bezoeken en zij
staan verwonderd te kijken naar de vele
prototypes, onafgemaakte creaties, naamloze
reels en een foto-overzicht van elke reel die
hij ooit heeft gemaakt.)

Vaak naar aanleiding van veilingen waar in
het buitenland veel belangstelling voor is. Ari
lijkt in het buitenland bekender te zijn dan in
Nederland. Er zijn in de afgelopen jaren best
wel artikelen verschenen over Ari: in de
Vlaamse
Vliegvisser,
in
Beet,
in
verenigingsorganen van visclubs, in De
Nederlandse Vliegvisser. Maar niet in
verhouding tot zijn betekenis voor de (vlieg)
vissport in ons land. En in Classic Angling is
er zo nu en dan zeker over Ari geschreven,
maar voornamelijk in relatie met (weer) een
bijzondere reel of vice.
Door een artikel over Ari te schrijven voor
Classic Angling konden we wellicht een
aantal vliegen tegelijkertijd slaan: Ari in C.A.
een podium geven dat hem toekomt en tot
een actievere uitwisseling komen van
nieuwtjes en artikelen tussen ons blad en
C.A. Tot wederzijds voordeel. Als we dan ook
nog eens ons artikel in n° 100 van Classic
Angling kunnen plaatsen wordt het helemaal
een feestelijke gebeurtenis.
Patrick Mercy (als hij niet vist, doceert hij
Engels aan VWO leerlingen) wilde wel
meewerken om het steenkolen Engels van
ondergetekende tot iets fatsoenlijks te
kneden. Dat is voortreffelijk gelukt. We
hebben een afspraak gemaakt met Ari voor
een interview bij hem thuis. We waren beiden
zeer onder de indruk van de “ambiance”, in
het artikel leest u hierover.
We knippen -gezien de lengte- het artikel in
tweeën. In dit nummer de eerste helft, in het
volgende nummer leest u de rest.
We hebben enkele exemplaren van deze
C.A. n°. 100 (door Ari getekend) bij Harry
Kelly op tafel liggen. Wees er snel bij om
een exemplaar te bemachtigen!
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De meester aan het werk
Om de geschiedenis van de Hollandse
visserij te begrijpen zou je een atlas moeten
pakken en kijken naar al het blauw dat de
kaartenmakers naast de andere kleuren
gebruikten om de lezer te betoveren. Daar
zijn de grote aderen van de Rijn waarvan de
zijtakken van Oost naar West lopen als
gevolg van de laatste ijstijd. Een aantal
laagland rivieren en veel meren welke het
gevolg zijn van de turfwinning. Je ziet de
strakke lijnen van de 19e eeuwse
scheepvaartkanalen die de havens met het
achterland
verbinden
en
de
vele
afwateringskanalen die de polders in het
westen omringen.
Je zou denken dat, gebaseerd op deze
geografische kenmerken, de Nederlanders
een rijke hengelhistorie zouden moeten
hebben: met beroemde fabrikanten die
catalogi over de wereld verspreiden om
daarmee sportvissers van het nieuwste en
beste materiaal te voorzien, ontwikkeld in
samenwerking met ervaren hengelaars en
technische professionals. Mooi niet dus.
Hoewel de hengelsportmogelijkheden zeer
royaal zijn is de realiteit dat de Hollanders

nooit boven het niveau van wat de Engelsen
noemen “witvisserij” uitgekomen. En dat er
nimmer iets van een productie van hengelmaterialen van betekenis is ontwikkeld.
Hoewel. Eén man besloot in 1980 om z’n
vaste baan als “ontwikkelaar en vervaardiger
van materialen voor de luchtfotografie” op te
geven en in de hengelsportmaterialen te
stappen. Uitgedaagd door de tegenvallende
prestaties van zijn eerste fly reel in 1959 werd
het ontwerpen en fabriceren van reels zijn
hobby. Midden in een economische recessie
in het begin van de jaren 80 slaagde hij er in
een optimistische Hollandse bankier er van te
overtuigen dat ontwerpen, fabriceren en
verkopen van deze vliegenreels hem in staat
zouden stellen z’n creatieve drang voort te
zetten en tegelijkertijd z’n hypotheek af te
lossen. Het feit dat z’n liefhebbende vrouw
hem steunde in z’n jongensdroom moet extra
indruk op de bankier hebben gemaakt. Het
maakte wel een einde aan zijn 30-jarige
carrière
als coach van een aantal
succesvolle damesvolleybalteams. Tot op de
dag van vandaag trouwens hanteert hij een
gezonde levensstijl: niet roken en niet
drinken. De ingebouwde garage van Ari’s
huis in Oldenzaal werd veranderd in een
werkplaats met de beste machines die je kon
wensen. Zijn netwerk aan contacten in de
wereld van verspanende technieken, zowel
bij de technische universiteiten als bij de
internationale leveranciers van topmaterialen
van aeronautische componenten gaven hem
een perfecte basis.
In de vroege jaren 80 ontstond ook de
FlyFair. Deze 2 jaarlijkse happening aan de
oevers van de IJssel bij Hattem rond begin
mei trok een immer groeiend aantal
handelaars
in
vliegvismateriaal
en
enthousiastelingen vanuit heel Europa.
Omdat deze Fair samenviel met een massale
trek van brasem, voorn en ruisvoorn vanuit
het IJsselmeer, ontstond een enorme
belangstelling voor het vliegvissen op witvis.
Bezoekers van de Fly Fair combineerden dit
met een dag vliegvissen in de IJssel. Veel
van deze vissers zouden zich daarna over de
wereld verspreiden om “game fish” te
belagen van Schotland en Noorwegen tot
Alaska, Belize of Patagonië.
Ari was een van de initiatoren van deze Fly
Fair. Zijn vijf meter brede “stand” was
waarschijnlijk de drukst bezochte van de hele
Fly Fair (afgezien wellicht van de bar later op
de dag). Er waren geen flikkerende
lichtreclames opgehangen vanuit de nok van

de grote witte tent: slechts 3 initialen stonden
in het nu zeer beroemde logo op de
achterkanten van de reels in de twee vitrines:
ATH.
En nu, vele tientallen jaren later, vinden we
ons
zelf
terug
op
een
druilerige
zaterdagmiddag op Ari’s zolderkamer in zijn
witte bungalow in een buitenwijk van
Oldenzaal. 81 jaren jong, z’n haren nog
steeds in een paardenstaart, springt Ari op
van de fraaie zwartleren bank , draait zich om
en gebruikt de bank als trapje om een niet
geanodiseerd prototype van een S2 reel te
pakken die op de bovenste plank staat van
zijn “display wall” boven de bank. De S-serie
en de vier reels genoemd naar de beroemde
rivieren Deschutes, Orbigo, Taupo en Traun
markeren het begin van ATH’s levenswerk.
Afgezien hiervan zullen er zeker een stuk of
70 onbenoemde reels op platen van gehard
glas staan. De vroege types bovenaan,
rechtstreeks uit de werkplaats, meer dan 30
jaar geleden. Dan een kleurenschouwspel op
de glasplaten daaronder: diverse tinten
groen, blauw en purper. Een klein
gepoedercoat reeltje in de kleur van de
lipstick van Marilyn Monroe. Daarnaast een
geopaliseerde grijze reel. De technische
informatie luidt: 3/5 van de kleurlaag is
ingebrand in het materiaal, daardoor
praktisch krasvrij, maar met een te saaie
uitstraling. Dus: afgekeurd!

Ook de voorzitter houdt van mooie dingen
Op de onderste strook de laatste unieke
zwart en goud geanodiseerde “muizentrap
reels” met een geribbelde spoel en een
eveneens geribbelde 3 inch brede slipschijf.
De “vroegste” reels lieten mooie A4
roestvrijstalen bouten en moeren zien, maar
aan deze laatste reels zijn geen schroeven te
vinden. Hoe zijn de onderdelen in zo’n
bijzonder fijn afgestelde reel gemaakt? Vraag
het Ari en waarschijnlijk zal hij het je niet
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verklappen. Wat hij wel wil onthullen is dat
het maken van zo’n reel twee dagen kost...
Plus 50 jaar ervaring.
Als er ooit een tijdperk was waarin er een
“kopieerziekte” heerste, dan is het wel het
eerste deel van de 21ste eeuw. Met 3D,
CAD-CAM en geavanceerde CNC technieken
kan de markt worden overspoeld met ATHklonen binnen een paar maanden nadat een
reel is geïntroduceerd (met uiteraard
innovatieve specialiteiten.) We zagen een
reel met een slipmechanisme door middel
van een handel; een reel met een
ingebouwde leader-dispenser en zelfs een
reel met 2 spoelen (in één huis).

Amsterdam. Ari maakt nu alleen nog reels
voor z’n plezier, voor bijzondere gelegenheden, als een geschenk voor een vriend of
als een verjaardagscadeau.
“Ik kreeg staar in beide ogen, er werden
nieuwe lenzen geïmplanteerd en mijn ogen
werden gelaserd. Ik zie nu beter dan ooit”.
We zetten onze brillen af (of zetten die juist
op) om aandachtig te kijken naar de schier
eindeloze details van de reels die in de
vitrines schitteren. Hij heeft ze nooit precies
geteld maar Ari schat dat hij vele honderden
modellen heeft gemaakt.

“A thing of beauty is a joy for ever”

Logo-ontwerp
Twee zaken zijn duidelijk: Ari brengt nog
steeds veel van z’n tijd door in z’n werkplaats.
Er is nog een mooie glimmende glazen
vitrinekast gevuld met reels die nooit de
markt hebben gezien en elk model dat het
uiteindelijk van prototype tot een geslaagd
eindproduct brengt is in zeer beperkte
aantallen gemaakt door Ari. Ze worden
gepresenteerd in een zeer fraaie redwood
houten doos met fluwelen voering.
Voorbij is de tijd dat jonge Nederlandse
liefhebbers een ATH reel konden kopen in de
beroemde vliegviswinkel van Henk Peeters in
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Met zijn beschaafde Delfts accent vertelt Ari
hoe een docent hem eens vertelde toen hij
een stuk metaal op de werkbank van de
jonge instrumentmaker plaatste: “ Als je niet
verliefd kunt worden op dit stuk metaal, zul je
nooit in staat zijn hier iets moois van te
maken.” Ari werkte voor Delft Optical
Instruments en maakte instrumenten voor
ITC. Hij is gediplomeerd goudsmid, (hij toont
ons schitterende juwelen en speciale
geslepen chirurgische glazen in de derde
vitrinekast van z’n kamer).
Een foto overzicht toont elke reel die hij heeft
gemaakt, gefotografeerd met z’n Hasselblad.
Eén foto op elke bladzijde van dit
omvangrijke album. Op pagina 1 zijn eerste
model uit 1959. Wanneer hij besluit een serie
van zo’n reel te maken zal dat naadloos
passen op dezelfde laatste modellen welke
zijn geëtaleerd op het onderste plateau. Al te
vaak worden reels ontworpen en gemaakt via
een serie stappen zoals die in de
ingenieursopleidingen worden onderwezen.
Ari zegt:” Ik werk op een heel andere manier,
kom maar even met me mee”.
vertaling door Harry Kelly
Lees het vervolg in ons volgend clubblad !

Ontmoetingen aan de waterkant, Fred Buller, deel 1
Dit keer een aflevering over de man die mijn
leven totaal veranderde en ik ben hem daar
eeuwig dankbaar voor. In de meer dan 35
jaar dat we elkaar nu kenden is mijn
bewondering en waardering voor deze
“snoekprofessor”
alleen
maar
groter
geworden Beschouw deze bijdrage dan
vooral als een eerbetoon aan Fred Buller,
mijn grote voorbeeld en beste vriend die
onlangs overleed.

Met dit boek is alles begonnen
Zijn adres stond in het Domesday boek
Nu de eerste regels op het beeldscherm
staan, realiseer ik me dat het moeilijk zal
worden om alle kennis, leuke zaken,
wetenswaardigheden die ik van en over deze
historicus op hengelsportgebied heb in 4
pagina’s A-4 te persen. (Inmiddels zijn die 4
pagina’s al geschreven en kan ik nu al
vertellen dat er een vervolg komt). Eind 1979
stuurde Sandy Leventon, hoofdredacteur van
het visblad Angling, me een exemplaar van
het Domesday Book of Mammoth Pike van
Fred Buller. Dit als dank voor de lijst met
adressen van hengelsportzaken in Nederland
die ik hem gestuurd had. Een kanjer van een
boek met schitterende verhalen over 230
kanjersnoeken van 35 lb. en zwaarder.
Voorin dit boek stond het adres van Fred in
Great Missenden met het verzoek om
informatie over snoeken van 35 lb. en meer
naar hem te sturen. Ik las in die tijd veel
visbladen, ja ook Fisch und Fang, en wist
zeker dat hier op het vaste land van Europa
heel wat snoeken zwaarder dan 16,2 kg (= 35
lb.) gevangen waren. Begin 1980 heb ik in
veel bladen gezocht en gevonden en op 25
februari 1980 stuurde ik een brief van 8
kantjes met 32 nieuwe kanjers naar huize
Hollytree in Great Missenden. Ik had een
tevreden gevoel want nu kon Engeland zien
dat de rest van Europa zeker meetelt op
kanjersnoek gebied. Ik verwachtte niet

meteen een reactie maar tot mijn grote
verrassing schreef Fred op 29 februari al een
lange, interessante brief met veel vragen om
hulp. Weet dat ik 2 jaar geleden van Fred
kopieën van al onze correspondentie
gekregen heb en dus precies kan nakijken
wat ik toen allemaal met mijn linkerhand
geschreven heb. Echt, dat waren veel brieven
met heel veel data van kanjersnoeken en ook
meer en meer foto’s. De bedoeling was dat
alle nieuwe gegevens in het nieuwe boek
Pike and the Pike Angler zouden komen. Dit
nieuwe boek zou een sterk verbeterde versie
van zijn boek Pike uit 1971 moeten worden
maar... Maar er kwamen steeds nieuwe
meldingen van kanjers, nieuwe foto’s en ook
moest er nog een passende cover gevonden
worden. Ik maakte al deze zaken van heel
dicht bij, dichterbij kan niet want ik ging begin
1981 voor de eerste keer naar Fred.
Met een koffer vol snoekgegevens per
vrachtauto naar Londen
In dat eerste jaar van mijn zoektocht naar
gegevens en vooral ook foto’s van deze
snoekgrootmoeders had ik vooral veel
informatie van redacties van visbladen
gekregen.

Fred was
kanjerfoto’s

enorm

blij

met

actuele

Neem al die bladen, catalogi, boeken en
foto’s maar mee als je op bezoek komt, had
Fred me al diverse keren verteld. Dat was
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met het
vliegtuig gaan was vanwege de superzware
koffer, dus veel overgewicht, een dure trip.
Met eigen auto de weg zoeken in het drukke
linkse verkeer in Londen vond ik niet echt
aantrekkelijk. Maar gelukkig wist vismaat en
zakenrelatie Herman Groot een prima
oplossing. Zijn transportbedrijf had naast het
hoofdbedrijf in Hoorn een vestiging net buiten
Londen en diverse keren per week gingen er
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vrachtauto’s heen en weer. Ik kon op
donderdagmiddag in Hoorn instappen,
vervolgens met de boot van Hoek van
Holland naar Harwich en op vrijdagmorgen
naar Noord-Londen gaan. Fred had een
metro station opgegeven waar de chauffeur
me af zou zetten en Fred me op zou pikken.
De operatie verliep vlekkeloos en die
vrijdagmorgen stond ik voor de eerste keer
oog in oog met de man die ik bewonderde. Ik
had in dat eerste jaar dat ik Fred hielp met
de kanjerjacht geleerd dat hij veel en veel
meer deed dan boeken schrijven over 35
ponds plus snoeken. Fred heeft bouwjaar
1926, dit jaar hoopte hij dus 90 te worden, en
na de middelbare school ging hij werken voor
de Freshwater Biological Association in
Windermere. Hij bestudeerde daar de
populaties van snoek en baars. Na de oorlog
trouwde Fred met Pauline en ze kregen 2
dochters en een zoon.

bovendien nog enkele bestuurlijke functies
vervulde.
Nog zonder computer onder het wakend
oog van Clarissa
Boven het winkelgedeelte van Chubbs of
Edgeware zoals de firma officieel heette,
bevonden zich enkele kantoorruimtes waar
we samen begonnen met het "panklaar
maken" van de nieuwe gegevens die ik meegenomen had.

Onder het wakend oog van Clarissa

Chubbs of Edgeware, de 1e zaak van Fred
Dit was ook de periode waarin hij zijn bedrijf
Chubbs in Londen begon, een bedrijf dat
jachtgeweren maakte en repareerde en ook
hengelsport-materiaal verkocht.
In 1961 werd hij samen met Leslie Moncrieff
door Hardy gevraagd hengels te ontwerpen.
Naast het schrijven van boeken, in 1980
waren dat er al 5, had Fred ook een
groothandel in vis- en jachtboeken en de door
Richard Walker ontwikkelde Perma producten
voor de vliegvisserij. Kortom, ik had te maken
met een zeer actieve duizendpoot die
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Het was de bedoeling dat er naast de
bestaande Big Pike List voor Engeland en
Ierland een nieuwe lijst voor Europa en Noord
Amerika zou komen. De minimummaat voor
de Engelse lijst was, en bleef, 35 lb.
ongeveer 16,2 kilo. Gezien de grote
hoeveelheid Europese snoeken besloten we
de limiet voor deze lijst eerst op 17,5 kilo te
stellen en nog geen jaar later op 18 kilo. Fred
had een soort standaard formulier, grootte
een half A-4 formaat, waarop alle
noodzakelijke gegevens, voor zover bekend,
werden genoteerd. Een tijdrovende klus was
het omrekenen van kilo’s en grammen naar
pounds en ounces en ook van centimeters
naar feet en inches. En dan hebben we het
nog niet over de namen van het water waar
de snoek gevangen was, Omdat Fred totaal
geen idee had wat lough, reservoir, pond en
gravelpit voor naam hadden in het Duits,
Frans, Fins, Nederland en Zweeds, mocht ik
de vertaling regelen. Vervolgens werden de
ingevulde formulieren op volgorde van
gewicht in een doos gestopt en hetzelfde
gebeurde met de echte foto's en foto’s uit
bladen, kranten en fotokopieën uit boeken.
Als dat dan allemaal gebeurd was, kwam de
klus om al deze gegevens op gewicht op een
soort "masterblad" in te vullen. Op een van de
foto’s is dit grote vel papier vol
handgeschreven gegevens goed te zien. Als
er iets gecorrigeerd moest worden werd de
oude tekst met tipp-ex wit gemaakt, een

Excel computer programma was toen ideaal
geweest. Fred had in dit kantoor ook een bed
staan waar ik die eerste nacht kon blijven
slapen. Wat ik nooit vergeten zal, was dat 2
meter van mijn bed Clarissa aan de wand
hing. Voor wie het niet weet: Clarissa is de
door Richard Walker gevangen Engelse
recordkarper die nog vele jaren in de
Londense Zoo leefde en na haar dood
opgezet werd. De volgende dag hebben we
verder gewerkt aan de Europese lijst en ging
ik in de namiddag mee naar zijn huis waar ik
kennis maakte met zijn vrouw en jongste
dochter Ruth en het werd een leuke avond.
Veel huiswerk, veel vragen en een heel
speciale waardering
Op dinsdagmiddag kon ik weer met een
vrachtwagen terug naar Nederland en had ik
mijn familie veel te vertellen. Ik had een
waslijst met aantekeningen, vragen en ideeën
van Fred meegenomen en gezien de snel
naderende deadline van Pike II was ik iedere
avond tot in de kleine uurtjes bezig. Een van
de goede dingen die ik van Fred geleerd had
was het werken met correspondenten per
land. Als een enthousiaste snoekvisser me
wilde helpen met de jacht op kanjersnoeken,
kreeg hij allereerst als waardering een gratis
Domesday boek. Eind 1981 had ik een
netwerk van 15 Europese en Amerikaanse
"medewerkers" en de postbode kwam iedere
dag leuke verrassingen brengen. Fred Buller
was vooral verbaasd over het grote aantal 20
kg plus snoeken van het Europese vasteland
want veel van deze kanjers waren groter dan
de Engelse recordsnoek Als ik de vitale
maten van een snoek voor de lijst kon
combineren met een mooie foto was Fred
helemaal in de zevende hemel en
dolgelukkig. Ik heb net een aantal van zijn
brieven uit die periode nog eens gelezen en
voel weer zijn wens om toch vooral goede
foto’s van de zwaarste snoeken te

verzamelen. Voorjaar 1982 kwam dan met
enige vertraging Pike and the Pike Angler uit
en vloog ik naar Londen om een gesigneerd
exemplaar in ontvangst te nemen. Niet
zomaar een exemplaar maar nummer 13 van
de 20 luxe boeken van de author’s edition.
"Met mijn complimenten en dank en
allerbeste wensen", Fred Buller had hij er nog
onder geschreven, Maar de grootste
verrassing en waardering stond 5 pagina’s
verder te lezen: For Richard Walker, Hugh
Falkus and Jan Eggers. Stond mijn naam
zomaar naast 2 beroemdheden uit de
Engelse,
zeg
maar
internationale
hengelsportwereld, nogmaals bedankt Fred.
In de Europese Big Pike List stonden nu 190
kanjersnoeken en veel foto’s die me zeer
bekend
voorkwamen
illustreerden
dit
inmiddels klassieke snoekboek. Met het
uitkomen van dit boek was de ergste druk
van de ketel en werd het tijd voor andere
zaken zoals een interessante jachtpartij met
o.a. Fred Taylor en de verhuizing van Chubbs
naar Amersham net buiten Londen. Fred
verhuisde zelf van Great Missenden, waar
ook schrijver Roald Dahl woonde, naar een
15e-eeuwse cottage in Little Missenden. Hij
nam me mee naar een social evening van de
PAC, Pike Anglers Club, en we hadden leuke
avonden bij hem thuis met stevige discussie
met bekende personen uit de hengelsportwereld. We zouden samen gaan
snoeken op Lough Mask in Ierland waar Fred
een cottage had. Kortom, er was altijd wel
iets te doen en ook het verzamelen van
nieuwe gegevens voor een steeds groter
wordende Big Pike List ging gewoon door.
Daarover en nog andere interessante zaken
ga ik het één en ander vertellen in deel 2 over
mijn grote vriend en voorbeeld Frederic Buller
MBE.
Jan Eggers

Fred maakt aan de oever van Loch Lomond een
verre worp met een Hardy Fred Buller pike rod
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Mutaties ledenlijst
Nieuw adres:
Hans Brinkel
Zuringvaart 15
2724 VX Zoetermeer
The Netherlands
e-mail: hbrinkel@gmail.com
Old and antique Dutch tackle, antique reels and unusual tackle items

Nieuwe leden:
Peter Cloots
Schansstraat 2
1531 CG Wormer
Tel.: 0651346885
e-mail: p.cloots@planet.nl
Bretton werpmolens / ABU
Hans Wynant
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