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VOORWOORD
Met dit 47ste nummer zijn we toe aan de vijfentwintigste jaargang van ons clubblad! Iets om even stil
bij te staan want zonder een hoop bereidwillige auteurs, was dit nooit mogelijk geweest…
Samen met enkele gewaardeerde medeauteurs ben ik er trots op dat jullie weer een rijk gevuld
clubblad kunnen lezen. Wanneer zet jij je eerste passen als schrijver? Zoals van oudsher wordt er
hiervoor aangeschoven in rijen van drie.
De meerderheid van onze leden zal ook dit nummer in digitale (PDF) vorm ontvangen. Leden die de
voorkeur geven aan een gedrukte versie, zullen die ofwel kunnen afhalen tijdens onze Eurobeurs of
krijgen het blad zoals vanouds per post toegestuurd.
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.
Hans van der Pauw treedt in de voetsporen van bioloog, visser en schrijver Dr. R. (Dolf) Boddeke.
Jan Eggers blikt terug op de mooie momenten die hij samen met zijn goede vriend en mentor Fred
Buller MBE mocht beleven. In dit nummer kan u het vervolg lezen.
Het hoeft niet steeds Mitchell te zijn voor Dries Hanzens. Bewijs hiervan zijn artikel over de DAM
Quick 111.
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 tweede en laatste deel lezen.
Op de bovenste plank in zijn viskamer vond Hans van der Pauw enkele boeken en oude
hengelspullen terug die hem aan het mijmeren zetten.
Dat ons lid Ignace Van de Wiel een karpervisser en verzamelaar in hart in nieren is, bewijst hij
nogmaals met een artikel over de Optonic.
Jan Eggers stelt zich (terecht) de vraag wat er later moet gebeuren met zijn indrukwekkende
verzameling gegevens over snoeken en meer.
Hoe Emile van Loon tot het verzamelen van Mitchell-molens kwam, is een verhaal op zich.
Jean-Paul Ceulemans schreef een In Memoriam voor de auteur Ben Wright.
Belangrijke oproep: 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.
GEEF DIEVEN GEEN KANS ! Een Gouden Raad van Tante Kaat : laat je (waardevolle) spullen nooit
onbeheerd achter voor het maken van een rondje… of van een plasje. Zorg er steeds voor dat een
lieve buurman of –vrouw, echtgenote, partner of losse scharrel een oogje in het zeil houdt. En klissen
we een dief op heterdaad, dan gaan we eerst even ermee “praten” en bellen pas daarna de politie !

VOLGENDE EUROBEURS: zaterdag 28 oktober 2017 in VUGHT
N.B.: het wordt zoals steeds dringen om nog een tafel te bemachtigen!
EMPELBEURS 2018: zaterdag 3 maart in Oud-Empel
EUROBEURS

2018: zaterdag 27 oktober (in VUGHT) – wacht niet met reserveren !!!

Veel leesplezier toegewenst vanwege
Luc de Medts
Voorzitter
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Een rondje langs de velden... najaar 1017
Zoals gebruikelijk bij dit hoofdstuk kijken we
eerst achter ons: wat viel er in het afgelopen
half jaar voor de verzamelaar te beleven? We
starten in het binnenland.
Postgerelateerde ervaringen
Toen ik met een persoon uit België (via
Marktplaats) zaken ging doen, kreeg ik
ongevraagd van MP een waarschuwend
mailtje van algemene aard toegezonden. Ik
zou extra oplettend moeten zijn vanwege
mogelijk malafide bedoelingen. Met de
betrokken persoon bleek heel plezierig zaken
te doen; echter enkele weken eerder ben ik
wel door iemand –géén Belg, dus- opgelicht
(wel betaald, geen levering van de aankoop).
Je moet dus wel op je hoede blijven.
Bij Mullock bood ik op een “Lot” en had prijs
(10 december) Voor de kerstdagen was het
heel druk en men ging ook nog op vakantie
(uiteraard best gegund). Het pakje werd
daardoor na de jaarwisseling naar een inpaken verzendbedrijf gestuurd. Daar moest ik
apart mee afrekenen. (Deze gang van zaken
had men mij wel eerder meegedeeld). Op 11
januari had ik eindelijk mijn pakje thuis. (waar
ik overigens heel tevreden over was). Moraal
van dit verhaal: het kan soms lang duren
voordat je je “Lot” kunt omarmen.
Een postpakket (ingepakt tijdschrift) werd in
Nederland via TNT post verzonden, direct
nadat het aankoopbedrag was ontvangen.
Maar het tijdschrift is nooit bij de koper
gearriveerd. Hierover hebben we TNT post
benaderd, formulieren ingevuld etc., boel
gedoe. Maar helaas geen resultaat. Dit soort
ervaringen is slecht voor het onderlinge
vertrouwen tussen koper en verkoper, het
houdt je bezig, kortom het is heel vervelend.
De tips welke ik er aan over heb gehouden
zijn: belangrijke zaken aangetekend versturen
dan kan de TNT post er ook meer mee als het
niet is aangekomen.
Na ontvangst van het aankoopbedrag meteen
het artikel versturen en dat met een mailtje
bevestigen.
Als je binnen een paar dagen nog niets hebt
ontvangen: contact opnemen met de
verzender. Als je 3 weken wacht en dan pas
aan de bel trekt is het een stuk lastiger (zeker
voor de TNT) uit te zoeken wat er fout is
gegaan. Hopelijk blijven dit soort ervaringen u
bespaard.

Hengelsportfestiviteiten
We kijken eerst even terug op onze Eurobeurs
van 29 oktober in Vught in het inmiddels
vertrouwde Van der Valk complex. Hoewel ik
niet geheel objectief ben in mijn constatering is
deze beurs voor de hengelsportverzamelaars
waarschijnlijk met stip de meest interessante
in West-Europa. Dat laten we door geen Brexit
veranderen. Vanwege de sfeer, het internationale karakter maar vooral ook vanwege
het brede en interessante aanbod van
hengelsportspullen. Waarbij veel (semi)
handelaren en professionele verzamelaars
heel actief op deze beurs hun (handels)
voorraad met succes weer konden aanvullen.
Dit “circus” startte vanaf 08u00; de niettafelhouders werden geacht tot 10u00 te
wachten met het bevredigen van hun
verzamellust. Over de omzet kan ik geen
gedetailleerde informatie geven maar ik hoorde
overwegend tevreden geluiden.
Ik was vrij veel tijd kwijt met een speurtocht
naar een schilderijendeskundige. Wij hebben
ooit aangegeven dat we ook (gratis) taxaties
doen en daarvoor komen soms mensen vanaf
de Oostenrijkse grens naar onze beurs. Wat is
een oud schilderij met als motief een
springende forel met een vlieg in z’n bek
waard?
De eigenaar van het schilderij had ook een CD
bij zich met een schitterend beeldverhaal van
het museum dat hij in de loop der jaren had
ingericht met oude visattributen. Toen hij zijn
bedrijf (goed) verkocht had, stortte hij zich op
zijn hobby: hengelspullen verzamelen. Niet te
krap. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Onze
Museumman had ook behoefte aan een advies
(volgens onze folder ook gratis): zijn kinderen
interesseerden zich niet zo voor het museum,
hij liep al tegen de tachtig (met de wind mee)
en wat moest er met z’n museum gebeuren…
Tegen 12.30 uur werd het rustiger in de zaal,
een enkeling pakte al spullen in; een andere
enkeling reageerde daarop met de opmerking
dat dit toch niet de bedoeling kon zijn? 15u00
was toch eindtijd? Tja…
Zolang sommige mensen nog 7 of 8 uur
moeten rijden voordat ze weer thuis zijn en zo
lang we nog geen entree vragen zullen we ons
hier soepel in opstellen. Alleen als massaal
vroegtijdig inpakken er op wijst dat men
ernstige bezwaren heeft tegen de bestaande
gang van zaken dan zullen we dit zeker
oppakken en proberen op te lossen. Daarom
zijn
opmerkingen,
verbetersuggesties,
bezwaren etc. ten aanzien van het
beursgebeuren van harte welkom. Laat het ons
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weten en we schenken er serieus aandacht
aan. U kent onze e-mailadressen.
Uiteraard noemen we als eerste van 2017, op
4 maart, onze VHV beurs in Empel. In "De
Lachende Vis". Niet groot, wel interessant en
gezellig. De beurs viel samen met de "Visma",
daardoor hadden sommige trouwe leden
andere verplichtingen. De meeste deelnemers
en zeker ook bezoekers waren overigens
tevreden; veel contacten werden hernieuwd.
Sommige bezoekers waren heel gelukkig
omdat ze hier vonden waar ze al lang naar
hadden gezocht. En daar gaat het vooral om:
voor de verzamelaar viel er op de Visma niet
veel te beleven.
De "Deltavissers" hadden op 18 februari hun
best gedaan om toch weer iets van de goede
oude tijd te laten herleven. De opzet verdient
zeker een compliment (ook culinair). Je kon
met betrekking tot nieuwe- en tweedehands
(zee)visspullen een heel goede slag slaan.
Maar als je de investeringen (er was echt veel
werk van gemaakt) naast de resultaten zet,
dan zal -rationeel gezien- deze beurs
waarschijnlijk voltooid verleden tijd zijn. Ik hoop
dat ik me vergis.
De volgende dag (19 februari) was er in
Zaanstad de inmiddels tot een echte topper
uitgegroeide "open dag" van de Hengelsportvereniging Zaanstreek. Ze vierde tevens haar
75 jarig bestaan, elke bezoeker kreeg een fraai
gedenkboek. Zoals gebruikelijk was het geheel
perfect georganiseerd, met veel zakelijke
standhouders (stond garant voor veel
informatie) en een geweldige tweedehands
spullenhoek. Kwijlen. Met name ook vanwege
de vriendelijke prijzen.
Een andere topper (al vele jaren) was de
jaarlijkse opruiming bij Hennie Kruidenier in
Haaksbergen.
Niet hengelsportspecifieke
beurzen

markten

en

Denk daarbij aan Koningsdag (Amsterdam) en
de vrijmarkt op de avond daarvoor te Utrecht.
Maar ook aan de Brinkmarkten in Drente
(Annen, Gieten, Rolde etc.). Wat viel daar dan
te beleven?
Nou, vaak doe je daar leuke vondsten puur
door toeval. Noem het maar vissersgeluk. Ik
geef 2 voorbeelden en begin in Annen. Daar
zat iemand in z’n auto achter een groot zeil op
de grond met daarop een flinke hoeveelheid
huisraad, tuingereedschap, etc. Inclusief een
ABU 54 molen die er nog netjes uitzag. "Wat
mut die kostn"? "Twei euro". (Beste lezers, dan
kan ik zelfs m’n aangeboren neiging om af te
dingen, bedwingen). "Eppie nog meer
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meulnties bei oe?". "Nee, mar die ek wel tuus,
un iele bulte. Daor muk van of." De man had
geen e-mail adres, z’n telefoonnummer gaf hij
liever niet, dus gaf ik hem mijn kaartje met
telefoonnummer en vroeg of hij mij wilde
bellen. Is nog niet gebeurd. Maar u begrijpt dat
ik graag een blik wil werpen op z’n
verzameling. Binnenkort ga ik weer naar
Annen, hopelijk zit hij er weer.
Een ander voorbeeld. Eelde, de veilinghallen
(je kunt er met het vliegtuig naar toe, het ligt
naast het vliegveld). Vroeger (voordat
Marktplaats groot werd) had je er in de koude
periode van het jaar elke zaterdag een
overdekte rommelmarkt, vaak wel 3 hallen
groot. Momenteel is dat tot krap 1 hal
geslonken. Maar toch, als ik in de buurt ben,
wil ik er nog wel eens naar binnen gaan. En
zag daar laatst in een oude plastic wasmand
een paar molens liggen (medium, kunststof,
geen topmerk). Daar had iemand aan zitten
"knutselen". Beste lezers, dit zijn met afstand
de leukste molens geworden welke ik in de
afgelopen jaren -op het gebied van
"gemodificeerde molen"- heb gezien.

Hier is Iwan Garay extra gelukkig mee!
(Zie hierboven). Iwan Garay heeft zich liefdevol
over deze twee creaties ontfermd; met een
beetje geluk neemt hij ze mee naar Vught.
Apeldoorn (juli en augustus, elke zaterdag
langs het kanaal), Bakkeveen (groot en leuk)
wees er vroeg bij, er is concurrentie! Bij heel
nat weer trekt een tractor je auto uit de
modder... als je dat in het Fries vraagt.
De Geffense Plas, zelden een teleurstelling.
En zo zijn er nog tientallen markten en
kofferbakverkopen, verspreid over heel
Nederland. Dit struinen vind ik leuk, soms
levert het leuke verzamelwaardige spullen op
en de verkoper weet niet altijd van de juiste
prijzen.

Specifieke beurzen
Wanze (Huy). Altijd de moeite waard, zeker
voor vliegvissers en splitcaneliefhebbers.
Hastière had dit jaar weer op de oude
vertrouwde wijze haar beurs georganiseerd.
Leuk! Hier vind je spullen die je elders niet
meer vindt (agaten ogen, slangenoogjes van
Pezon & Michel). Via internet zijn de locaties
en data van dit soort beurzen wel te vinden
(mocht iemand uit deze Waalse regio meer
specifiek over deze beursactiviteiten willen of
kunnen rapporteren dan willen we daar graag
eens over praten!). Het valt me op dat de
Vlamingen op visbeurzengebied minder actief
zijn.
Als u op internet gaat kijken bij "Angling
auctions" en Freeman of Mullock aanklikt, dan
is het altijd raak. Beiden houden zeker
tweemaal per jaar een grote (500+ loten)
hengelspullenveiling. Alleen al om te kijken de
moeite waard.
Hildebrandt’s Auktion gaat verhuizen. Naar
München. En Udo Hildebrandt zelf stopt er
mee. Gelukkig blijft de firma haar activiteiten
voortzetten onder de naam: Hildebrandt’s
München. Als we terug zien op een periode
van bijna 20 jaar waarin Hildebrandt ons
meerdere keren per jaar vaak bijzonder
interessante verzamelaarsspullen aanbood,
dan kunnen we ons alleen maar gelukkig
prijzen met deze continuering. En uiteraard de
nieuwe leiding veel succes toewensen.
Wat staat ons in de komende maanden te
wachten?
Als u dit blad leest is Temploux (een heel grote
brocantemarkt in de buurt van Namen) alweer
achter de rug. Dit is niet specifiek voor de
hengelaar maar wel reuze leuk (en
vermoeiend). Een nog groter gebeuren schijnt
zich in Lille (FR) te voltrekken (als antiterrorismemaatregelen daar geen stokje voor
steken).
De Pike Experience in Almere (1 oktober) heeft
altijd een uitgebreide tweedehands afdeling.
Als u uw afgekloven plug -of één die nog nooit
een snoek heeft opgeleverd- kwijt wilt, dan wel
een tweedehands reeltje of plughengel zoekt:
dan is daar de juiste stek.
“Classic Angling” heeft achter in haar fraaie
blad altijd een uitgebreid overzicht staan van
"fairs" en beurzen in Engeland, VS en...
Nederland. Inderdaad, Vught staat er weer
heel prominent in. Hoe zal dit na de Brexit
worden? 28 oktober, goed onthouden! Ik
weet niet of er nog tafeltjes vrij zijn; Herman
kan dit zeker vertellen. De afgelopen keer was
beslist een succes, voornamelijk tevreden

kraamhouders en bezoekers. Als u aantrekkelijke spullen tegen een aantrekkelijke prijs
aanbiedt, doet u beslist goede zaken! Wij
geven u graag de kans dit te ervaren.

Zo druk was het vorig jaar…
Ik wil graag "Marktplaats" nog noemen als een
niet meer weg te denken bron voor vondsten
op hengelsportgebied. Dit geldt trouwens voor
internet in veel bredere zin.
In het septembernummer van "Zeehengelsport" verschijnt een artikel over Iwan Garay.
Ons oudste bestuurslid en medeoprichter van
de VHV. Over zijn betekenis voor de (zee)
hengelsport,
z’n
unieke
verzameling
"huisgemaakte" molens en reels en een hele
serie materialen en technieken die uit zijn
"koker" afkomstig zijn.
Tot slot: aanvullingen en opmerkingen
betreffende het "rondje" dat hierboven is
gegeven en waarvan we weten dat de
actualiteit -gezien de verschijningsfrequentie
van ons blad- waarschijnlijk niet foutloos is, zijn
van harte welkom. We zullen daar in de
komende nummers van kunnen profiteren.
Bij een paar gelegenheden in België kreeg ik
diverse "flyers" van hengelsportbeurzen onder
ogen. Ik geef ze hieronder weer; over de
grootte en de kwaliteit ervan weet ik weinig te
vertellen.
17 september: 09u00 tot 15u00 Pont à
Mousson (FR), Espace Montrichard;
24 september: 08u30 tot 17u00 Sivry-Rance
(BE), Rue Pauline Hubert 32;
22 oktober: 08u00 tot 14u00 Vedrin (BE), Rue
Adolphe Parmentier 2;
11 november: 08u00 tot 14u00 Huy (BE),
Tihange, Salle de la Pétanque, Rue de la
Campagne 36
Veel verzamelplezier toegewenst!
Harry Kelly
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Polaire problemen, zomer 1956
In 1971 publiceerde de bioloog dr. R. (Dolf)
Boddeke een boek met de titel Vissen &
Vissen. Het is een bijzonder boek: boeiend,
leerzaam en bovendien erg fijn om te lezen.
Dat de schrijver zowel bioloog als fervent
sportvisser was, bleek een gelukkige
combinatie, want het boek bevat een rijke
schakering aan wetenswaardigheden over
zowel de vissen als het vissen.

Het
gezelschap
bivakkeerde
in
een
schoolgebouw, niet ver van de oever van het
Torneträsk, een enorm meer, ruim 70 kilometer
lang en tot 168 meter diep. Maar volgens de
lokale informatie die Boddeke kreeg, zat er
maar weinig vis. Nu was er in Abisko een
winkel, eentje maar, van het inmiddels vrijwel
uitgestorven type dat de Zweden een
'Lanthandel' noemen. Die verkocht, zoals in
dergelijke contreien gebruikelijk is, een
onwaarschijnlijk assortiment aan artikelen en
werd daarom door de Nederlanders 'Sinkel'
genoemd. Omdat 'Sinkel' ook wat kunstvliegen
en spinners voerde, informeerde Boddeke bij
de eigenaar naar de vismogelijkheden in de
omgeving. De man raadde hem een
bergmeertje aan dat 'Pajeb' heette en volgens
hem 'röding' bevatte.
"Op een kaart was het meertje gauw gevonden
maar wat was 'röding'? Niemand kon het vertellen.
Sinkel deelde moeizaam mee dat het een vis was,
hetgeen wij al vermoedden! Hij toonde de spinners
die voor de visserij op röding geschikt waren; het
waren natuurlijk toevallig de enige spinners die hij in
huis had."

De volgende avond zou Boddeke er met een
vissende vriend uit zijn gezelschap op uit
trekken. Ze moesten dan achter het dorp in
zuidwestelijke richting de toendra in, richting
de bergen, en dan op koers blijven, dan kwam
het wel goed.

Het boek “Vissen & vissen” door Dr. R.
(Dolf) Boddeke
Een van de hoofdstukken in het boek is
getiteld 'Polaire problemen'. Het beschrijft
Boddekes ervaringen in Abisko, een klein
plaatsje in het noorden van Zweeds Lapland.
Boddeke was daar in de zomer van 1956 met
een groepje studenten per trein naartoe
gereisd om er in de adembenemend mooie
omgeving van het Abisko Nationalpark allerlei
Arctische plantengroei te bestuderen. Tijdens
de treinreis van 3000 kilometer had hij kans
gezien om in de nauwe corridors en volle
coupés zijn splitcane werphengel heel te
houden, want er was daar in het hoge noorden
nu eenmaal vis én middernachtzon, dus alle
aanleiding en volop gelegenheid om er na het
botanische werk nog met de spinhengel op uit
te trekken.
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"Na al deze voorbereidingen gingen wij de volgende
avond om half tien vol goede moed op pad,
voorzien van stafkaart, kompas en visgerei. De stille
Laplandse wildernis begon direct buiten het dorp.
Wij kwamen geen mens meer tegen, slechts
rendieren, die in troepen door de struiken braken,
en het roodgesterde blauwborstje (een prachtig, in
Nederland zeer zeldzaam vogeltje) kruisten ons
pad. Het meertje bleek verrassend hoog in de
heuvels te liggen, zodat wij moeite hadden het te
vinden. Het was al half twaalf toen wij ons doel
bereikten. Het landschap was onvergetelijk mooi,
het meertje lag als een spiegel tussen berken en
heidestruiken,
waarboven
de
besneeuwde
bergtoppen zich baadden in de roze gloed van de
middernachtzon. Wij waren verrukt van dit
Technicolor-tafereel en begonnen enthousiast te
vissen."

Welke spinner 'Sinkel' aan Boddeke had
verkocht, hoorde ik pas een jaar geleden van
Dolf Boddeke zelf. Het was een 12-grams ABU
Reflex met een donker ('zebra') blad en een
rode body. Hij had het exemplaar zelfs nog
bewaard en was zo aardig me er een fotootje
van te sturen. De spinner werd hoopvol

aangeknoopt maar leek weinig succes op te
leveren. Na een half uur nog geen stootje. Het
begon bovendien koud te worden en de twijfel
sloeg toe.

wetenschap en beekridder of Arctische
zalmforel voor ons onbekommerde hengelaars.
Toen iedereen de volgende ochtend op was,
werd de vis met groot enthousiasme
bewonderd en 's avonds werd hij door drie
Zweedse meisjes gebakken en onder applaus
opgediend op een grote schaal, versierd met
peterselie. "Wat is vissen toch leuk als alles
eens meezit!", verzuchtte Boddeke tot besluit.

De ABU Reflex 11 gr spinner
"Zit hier wel vis? Zijn die spinners wel goed of heeft
Sinkel ons een paar van zijn winkeldochters in de
maag gesplitst? Wat zou röding eigenlijk zijn? De
naam lijkt op de Engelse naam voor rietvoorn (rudd)
en ook op de Duitse naam voor deze soort
(Rotauge). Maar hier kan toch geen rietvoorn zitten,
wij staan zowat op de Noordpool!"

Pajeb en omgeving
Net toen hij er mismoedig de brui aan wilde
geven, was daar plotseling die felle aanslag.
Een knappe vis ging er vandoor en pas na een
paar minuten zagen ze vanaf een afstand de
eerste schittering ervan in het heldere water.
Ze stonden perplex. Als dat nu zo'n röding
was, was het zonder twijfel de prachtigste
sportvis ter wereld! Toen ze de vis eindelijk uit
het water hadden, konden ze hem beter
bekijken.
"Het was duidelijk een zalmachtige, maar wat een
kleuren! De rug was blauwgroen met witte stippen,
de buik helder rozerood, vinnen en ogen
donkerrood. De vis werd heel passend bij het
eigenlijke doel van onze expeditie in een
botaniseertrommel gedaan en met een gevoel van
triomf gingen wij terug naar Abisko."

De “Röding”
Tegen vier uur in de ochtend kwamen ze weer
bij hun schoolgebouw aan, waar alles nog in
diepe rust was. Voorzichtig legden ze de vis in
de wasbak. Het was een knaap van drie pond.
Boddeke kwam er later achter dat het een 'fjäll
röding' was - 'Salvelinus alpinus' volgens de

U hebt inmiddels al wel in de gaten dat u het
oorspronkelijke verslag van Boddeke gewoon
in z'n geheel zelf moet lezen. Het is een
sfeervol juweeltje. Mij heeft het tenminste,
sinds ik het zo'n veertig jaar geleden voor het
eerst las, altijd sterk tot mijn verbeelding
gesproken, met die 'Sinkel' en z'n nering daar
in een dorp in het hoge noorden en al die
schitterende natuur rondom. Kon ik er zelf
maar eens een kijkje nemen, dacht ik altijd...
Die kans kreeg ik uiteindelijk in juni 2016,
tijdens een reis door Lapland. Ik moest en zou
langs Abisko. Ik bekeek er het dorp zelf, maar
de onweerstaanbare uitdaging was natuurlijk
om dat meertje Pajeb te vinden. Op de toch vrij
nauwkeurige kaart die ik had, was het niet te
bespeuren. Maar in de loods van de
brandweer kon ik een gedetailleerde
topografische kaart bekijken. Daarop stond het
meertje vermeld als 'Pajep Njakajaure', en in
het Samisch 'Bajib Njágajávri'. Ik maakte een
schetskaartje en wat aantekeningen, pakte
mijn rugzak, mijn kompas en mijn trouwe Leki
wandelstok en trok de toendra in. En Boddeke
had gelijk. Het landschap was er nu, zestig jaar
later, nog altijd even adembenemend mooi - en
het meertje was inderdaad lastig te vinden.
Maar uiteindelijk, na lang rondzwerven, zag ik
het in de verte. Het lag daar gewoon op me te
wachten en stil te schitteren. Ik had niet
zomaar een meertje gevonden, maar de plaats
bereikt van mijn jongensdromen.
Hans van der Pauw
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Ontmoetingen aan de waterkant, Fred Buller, deel 2
Met het uitkomen van Pike and the Pike Angler
verdween ook de ergste druk om de juiste
foto’s en missende maten van lengte + gewicht
binnen te krijgen en werden de bezoeken aan
Fred relaxter. Minder ontspannen was het
enorm drukke verkeer op de nieuwe ringweg
om Londen, de M25. Ik heb er heel wat keren
in een gigantische file gestaan en niet alleen
ik, Fred bijna iedere dag!
Een dubbele verhuizing, een bijzondere
jachtpartij en vrienden bij de PAC.
Fred en zoon Bruce, die Chubbs later wel zou
overnemen, kregen schoon genoeg van de
files en de parkeerproblemen in NoordLonden. Er werd naar een passende locatie
ruim buiten de ring gezocht en gevonden in
Amersham. In deze periode kocht schoonzoon
David een boerderij met de nodige acres land
aan de andere kant van Amersham. Bij de
boerderij hoorde een 15e eeuwse cottage die
vooral als stal voor kalveren gebruikt werd. De
cottage moest letterlijk worden uitgemest en
gerenoveerd worden zodat Fred en Pauline er
konden wonen. Vlak bij de kleinkinderen, vlak
bij de gezellige pub in Little Missenden, ook
vlak bij Shardeloes Lake waar Alfred Jardine in
september 1879 zijn recordsnoek van 35 lb.
ving.
Dat het juiste gewicht van deze snoek 130 jaar
later veel discussies in de Engelse
snoekwereld zou veroorzaken, wist niemand.
In de herfst van 1982 kreeg ik een uitnodiging
om een jachtpartij op fazanten mee te maken,
neem dan ook je vrouw mee, werd er aan
toegevoegd. Het werd een leuke, drukke
herfstvakantie waarin de cottage bewoonbaar
werd gemaakt, we hielpen met inpakken van
boeken en Perma producten en ik als drijver
mee mocht met de jachtpartij. Het sluitstuk van
deze spannende dag in het heuvelachtige
landschap van Buckinghamshire was een diner
bij Fred Taylor thuis.

Fred Taylor, links op de foto, kon mooie
verhalen vertellen
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Naast weer enkele nieuwe vrienden hield ik
aan deze avond iets speciaals over: een
bijnaam die later mijn firmanaam werd: The
Pike Ferret. Onder het diner vroeg Fred Taylor
een paar keer aan Fred Buller of deze zijn
jonge fretten wilde zien. Fred B. had daar
weinig trek in en antwoordde Fred T. “No, I am
busy with my own Pike Ferret”, daarbij op mij
wijzend. Tijdens een van mijn bezoeken
nodigde Fred me uit om een social evening
van de PAC bij te wonen en daar maakte ik
kennis met o.a. Barrie Rickards, Vic Bellars.
Jim Gibbinson, Martyn Page en Neville
Fickling. Ik hield er niet alleen een invitatie aan
over om een lezing over Europese kanjersnoek
te geven op de jaarlijkse PAC Conference
maar hier kwam ook het idee om de SNB,
Snoekstudiegroep Nederland-België op te
richten. Dit idee werd verder ontwikkeld en op
10 maart 1984vwerd de SNB opgericht en
PAC voorzitter Vic Bellars was eregast.

Vele uren hebben we samen gewerkt om
alle grote zalmen op de juiste plek in de lijst
te krijgen
Nieuwe projecten, bijna samen snoeken en
leerzame avonden
Zo lang als ik Fred Buller ken, heb ik me
verbaasd over de energie waarmee hij steeds
weer met nieuwe projecten begon. Na Pike II
was dat niet alleen de energie vretende
dubbele verhuizing maar hij was ook eigenlijk
altijd met een nieuw boek bezig. En niet alleen
boeken over snoek. Zo heeft hij vele jaren met
Hugh Falkus, die in 1996 overleed, gewerkt
aan wat hij zijn beste boek vindt: “Dame
Juliana, The Angling Treatyse and its
Mysteries”. Al met al heeft Fred eerst 25 jaar
met Falkus en toen nog 5 jaar alleen aan dit
boek, dat in 2001 uitkwam, gewerkt. Een jaar
eerder was
“Angling, the solitary vice”
verschenen, een boek met 28 interessante
onderwerpen uit de viswereld. Een gewichtig
project was de geheel gereviseerde 2e druk
van “Freshwater Fishing”. Ik heb heel wat

informatie en foto’s geleverd voor dit grote, 325
pagina’s dikke boek dat hij ook samen met
Falkus schreef en in 1988 uit kwam. Voor de
liefhebbers van grote snoeken was er dan nog
“Great Pike Stories” uit 2003 en “More
Mammoth Pike” uit 2005. Over een ander
gedrukt levenswerk van Fred ga ik het later
nog hebben, nu eerst zijn droomwens: zijn
eigen wijn maken! Als ik op bezoek was en
mee hielp met zaken voor verzending
inpakken, was er een paar keer per dag een
theepauze. De Engelse koffie vond Fred maar
niks en hij was blij als ik koffie uit Nederland
mee bracht voor in de avonduren. Maar na de
koffie was het dan steevast tijd voor een goed
glas rode wijn. Aan de zuidkant van zijn huis,
dat Kingham’s Vine gedoopt was, had Fred
een kleine wijngaard gemaakt. Hij had zelfs
boeken over wijn maken gekocht, maar ik kan
me niet herinneren dat we samen een glas
Chateau de Shardeloes gedronken hebben.

Fred sturen. Vooral de exemplaren boven de
50 lb., en dan liefst met een speciaal verhaal,
werden opgeslagen voor nieuwe boeken zoals
“More Mammoth PIKE”.

In dit boek staan veel verhalen over
Europese kanjersnoeken

Een mooie forel van Lough Mask
Fred viste graag in Ierland op snoek en hij had
in een vroeg stadium, toen de huizenprijzen
laag waren, een cottage aan de oevers van
Lough Mask gekocht. Hoeveel keren hij me
aangeboden heeft om hier een visvakantie te
houden weet ik niet meer, maar deze
aanbieding kwam steeds terug. Eindelijk
zouden we een keer samen gaan maar moest
ik onverwacht voor zaken naar de USA.
Doordat ik in 1985 de stap gezet had om als
freelance journalist/adviseur mijn dagelijks
brood te verdienen, werd de frequentie van
brieven naar Fred sturen minder. Maar als ik
firma’s zoals Partridge, Normark, Drennan en
Shakespeare bezocht, naar de EFTTEX in
Birmingham ging of lezingen voor PAC of LAS,
staat voor Lure Angling Society, gaf, bezocht ik
zeker en vast mijn grote voorbeeld. Vooral de
discussies met Fred en andere kopstukken uit
de Engelse viswereld, denk aan Fred Taylor,
Colin Dyson, Kevin Maddocks, en Alan
Bramley van Partridge, waren interessant en
duurden tot de kleine uurtjes Natuurlijk bleef ik
informatie en foto’s van kanjersnoeken naar

Een wereldrecordsnoek op reis en onze
nieuwe samenwerking.
In de 90er jaren schreven we elkaar minder
maar wel was er zo nu en dan telefonisch
contact. Fred stuurde wel regelmatig recensies
van zijn nieuwste boeken en ik werd dan
verzocht recensies voor Europese bladen te
schrijven. Omdat ik niet precies meer weet
waarover onze telefoongesprekken gingen, is
dit een tijdvak waarover ik minder informatie
heb. Het was ook de periode waarin hij zich
meer en meer terug trok uit Chubbs Ltd zoals
de zaak nu heette en zoon Bruce de
bedrijfsvoering overnam. Ik heb nooit het
gevoel gehad dat Fred het erg vond dat hij nu
meer thuis was want in zijn werkkamer,
omringd door heel veel speciale boeken voelde
hij zich als een vis in het water.

De opnieuw geprepareerde 25 kg snoek van
Lothar Louis voor de zaak van Fred in
Amersham
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Ik ben toen nog een keer bij Fred langs
geweest met een grote vis zonder water.
Hoezo? Zal ik vertellen. De IGFA wereldrecordsnoek van 25 kilo, gevangen door Lothar
Louis, was door een hobby preparateur
opgezet en Lothar Louis was niet echt
tevreden met het eindresultaat. Nu had Peter
Stone me ooit verteld dat hij een snoek van
meer dan 50 lb. kosteloos wilde prepareren en
deze aanbieding gold ook voor deze
recordsnoek. Ik heb de snoek naar Peter
Stone gebracht en een jaar later weer
opgehaald. Op de terugweg ben ik bij Chubbs
langs gegaan en is de toch wel historische foto
gemaakt.
Eind 90er jaren overleed zijn vrouw en brak
een moeilijke tijd voor hem aan. Gelukkig was
er nog het nieuwe project, een project
waarvoor hij min of meer zijn hele leven lang
aantekeningen, foto’s, boeken en bladen
verzameld had: Salmo salar, de Atlantische
zalm.

Vele uren hebben we samen gewerkt om
alle grote zalmen op de juiste plek in de lijst
te krijgen
De bedoeling was om “The Domesday Book of
Giant Salmon” te schrijven met daarin lijsten
en verhalen van 50 lb. plus zalmen die met de
vlieg gevangen waren alsmede 60 lb. plus
exemplaren die met pluggen, lepels, devons,
spinners, etc. gevangen waren. In 2004 kreeg
ik een brief met de vraag of ik wilde meehelpen
met het opsporen van vooral Scandinavische
kanjers. Natuurlijk wilde ik dat. Net als Fred die
40 jaar gegevens van grote zalmen bewaard
had, had ik 50 jaar oude Abu catalogi,
jaarboeken van visbladen uit Noorwegen,
Zweden en Finland en niet te vergeten een
netwerk van goede vrienden bij Rapala,
Kuusamo, Abu, Nils Master en Solvkroken. De
geschiedenis herhaalde zich. Net als in 1981
ging ik eind 2004 met een koffer vol grote zalm
documentatie naar Little Missenden. Fred was
zeer verbaasd. Hij had totaal niet verwacht dat
er na de Tweede Wereldoorlog zoveel 50 en
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60 ponds zalmen in zowel de rivieren als de
Tana, Alta, Namsen en Mörrum alsmede de
Oostzee gevangen zouden worden. Zijn
waardering gaf me een goed gevoel. Weer
zaten we samen in zijn study met een lijst
waarop we alle belangrijke gegevens
noteerden die vervolgens naar medewerker
David Hatwell gingen.
Dave kon goed met computers en Microsoft
Excel omgaan en zo kwamen de nieuwe
gegevens meteen op de juiste plaats in de
lijsten. Een oud Noors boek over de rivier de
Namsen was een goudmijn vol missende data
en vooral foto’s. Op die momenten ben ik blij
dat ik ooit Zweeds geleerd heb en Noors
begrijp. Dit formidabele boek, bijna 500
pagina’s dik, met 467 gedocumenteerde zware
zalmen is een echte klassieker en werd op 25
– 10 - 2007 ten doop gehouden. Als dank voor
mijn bijdragen kreeg ik van Fred een zeer
origineel cadeau: nummer 17 van de 30 luxe
exemplaren van de author’s editie. Dank je
Fred. Inmiddels is er in 2010 een aanvullend
Volume II van dit boek verschenen, vooral
omdat de lezers massaal nieuwe gegevens
over kanjerzalmen gestuurd hebben.
Beide boeken zijn opgedragen aan Margaret,
de weduwe van een goede vriend van Fred en
ze draagt inmiddels officieel de achternaam
Buller. Nog steeds komen er gegevens van
grote zalmen binnen en Fred heeft Dave
Hatwell gevraagd om een 3e deel voor te
bereiden. Ik heb zelf ook weer nieuwe
gegevens naar Dave gestuurd, per e-mail gaat
dat sneller dan vroeger per brief. In het
voorjaar 2010 werd Fred Buller officieel door
de Queen geëerd voor zijn bijdragen op gebied
van literatuur en sportvisserij en mag hij OBE,
betekent “Officer of the Most Excellent Order of
the British Empire”, achter zijn naam plaatsen.
Hij is zeer blij met deze onderscheiding die hij
zondermeer verdient.
Er is nog veel meer te vertellen over deze man
die een zeer goede vriend werd, aan wie ik
heel veel te danken heb en die mijn leven
totaal veranderde. Op de dag dat ik deze
regels schrijf, 9 februari 2016 heeft Fred het
zeer moeilijk. Dave Hatwell stuurde me
gisteren een mail waarin hij vertelde dat Fred
zijn gezondheid snel achteruit ging en hij in
een verzorgingstehuis opgenomen werd. Heel
wat liever had ik een vrolijker einde aan dit
tweeluik over mijn voorbeeld en grote visvriend
geschreven maar de werkelijkheid is anders.
Nogmaals bedankt Fred!
Jan Eggers

Dilemma
Soms krijg je een molen in handen en dan
denk je wat ga ik hiermee doen: is dit
verzamelwaardig of ga ik hem gewoon
gebruiken? Ik kwam er even niet uit. Ik had
hem gevonden in een hengelsportzaak waar
hij vermoedelijk was ingeruild want er zat nog
oude lijn op de spoel.
De molen in kwestie is een Dam Quick Finessa
111, ultra-light en de kleinste uit een serie.
Ik wist niets over deze molen maar een
zoektocht op het net leverde wat informatie op.
Op de Duitse sites was trouwens weinig info te
vinden. Inmiddels weet ik dat dit model in 1982
gemaakt is en er een prijskaartje van 72,50
Duitse Marken aan hing.
Ik heb een Quick 110N gehad die ik een aantal
jaren met veel plezier gebruikt heb en op het
eerste gezicht leek de Quick 111 een logische
opvolger.
Technisch ziet het er op zich goed en degelijk
uit: een metalen behuizing, petticoat spoel, 3
standen anti retour, high speed 5,25:1,
wegklapbare slinger en beugel, een draaiende
lijnrol en een ingebouwde lijnclip. Op de
molenvoet zit een inspectiesticker met de
initialen K.H. , waarschijnlijk van degene die
ooit deze molen gecontroleerd heeft.

Het loopwerk is een beetje gelijk aan dat van
de Shakespeare Sigma; dus niet gelijk aan het
loopwerk (wormwiel) in de andere Quick-series
van DAM, de slinger is eenvoudig te wisselen
voor links– of rechtshandig gebruik.
Tijdens het nakijken viel mij op dat ik behoorlijk
moest smeren om de molen soepel te laten
lopen het verschil met de wormwiel
aangedreven molens was duidelijk merkbaar .
Na enige aarzeling heb ik het molentje
meegenomen op vakantie om hem daar een
vuurdoop te geven. De (zee)vissen die ik ving,
waren niet groot maar de slip werd een paar
keer goed op de proef gesteld. Alles werkte
verder naar behoren; best wel een fijne molen
om mee te vissen.
De pluspunten van deze molen zijn voor mij de
soepele beugeloverslag (en dat is iets wat bij
de huidige molens vaak ver te zoeken is), goed
werkende draaiende lijnrol, solide constructie,
weinig terugslag en vrij gemakkelijk te
demonteren voor onderhoud. Minpuntje bij mijn
molen is de antiretour die in de middelste
stand (geruisloos) niet direct terugslaat.
Al met al een leuke molen om lekker mee te
vissen.
Dries Hanzens
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Ari ’t Hart (2)
Hieronder kan u het vervolg lezen van het
artikel zoals het verschenen is in Classic
Angling n° 100.

dozijn nieuwe reels keurig zijn opgeborgen;
de grotere onderdelen zorgvuldig verpakt,
alles klaar om te worden geassembleerd.
In een ander deel van de werkplaats vinden
we de tekentafel. Hier is de vloer duidelijk
getekend door de stoelpoten. Een A1 formaat
werktekening toont twee gedetailleerde
onderdelen van een reel geïnkt in ferme
halen. Dit is het werk van een ingenieur die
op papier wil zetten wat ie in z’n hoofd heeft.
“Ik gebruik geen computer voor mijn
tekeningen: er is niets mis met de goeie oude
school tekeningen zoals ik die op mijn
opleiding leerde in de jaren 60”

Ari ’t Hart aan het werk
Zijn huis is gebouwd in 1970 en Ari heeft het
veranderd en aangepast toen hij het kocht.
Een verlaagd vloergedeelte is gemeubileerd
met smaakvolle leren banken die de glans
bezitten van decennia gebruik. Een glazen
deur verhindert niet alleen de katten om naar
de zolder te gaan -naar Ari’s werkkamermaar dient ook als scheiding van het deel van
het huis met een lagere temperatuur.
Grote, schitterend gekleurde schilderijen
contrasteren met het diep zwart gepolijste
graniet van de keuken waar we genieten van
een espresso met een stuk heerlijk gebak dat
z’n vrouw Astrid ons serveert. Spiegelwanden
en Afrikaanse sculpturen completeren het
bijzondere karakter van het interieur. Aan de
zuidkant een cactussenkas. Hoge grillige
boomachtige cactussen reikten tientallen
jaren geleden al tot het plafond en groeien nu
warrig verder. Het kan toeval zijn dat de weg
naar de werkplaats door deze kas loopt.
Waar de centimeters lange stekels proberen
indringers te prikken worden ze eenvoudig
afgedekt met zwarte stukjes foam. We komen
bij een stalen deur, gaan 2 treden naar
beneden en de deurmat toont al splinters en
spiralen van vroegere stukken metaal die
liefdevol maar stevig werden bewerkt om te
voldoen aan Ari’s ideeën.
De zware groene en grijze verspanende
machines vertonen een mooie satijnen glans
als resultaat van tientallen jaren arbeid. De
vloer is van smalle eikenhouten strippen
gemaakt. Er gaat een lade van een houten
kast open waar alle onderdelen van een
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Ari stelt dat hij alleen de tekeningen maakt
nadat een werkstuk tot z’n tevredenheid is
afgemaakt. “Aan het einde van de dag heb ik
dit werkstuk in mijn hand en kan wel een uur
op de bank zitten en het bekijken en
beoordelen. Mijn gedachten, zowel die van
de kunstenaar als die van de ingenieur,
veroorzaken een synthetisch proces en op
dag twee zet ik dit proces voort en herhaal
het zo nodig. Noem het intuïtief of primitief,
maar voor mij werkt het prima. Het verklaart
ook waarom er geen systeem zit in z’n reel
groottes. Ze ontstaan zoals ze aan het eind
van de dag zijn. Je kunt de meetlat mentaliteit
hanteren, maar die is van weinig betekenis;
constructieprincipes en de eigenschappen
van het materiaal zijn al vanuit de ervaring
meegenomen.

ATH elektrische vliegenreel
Een uitzondering hierop. Ari laat een
miniatuur streamside fly-tying kit zien. Het
heeft schuifjes, een magnetische hakenhouder en fluwelen voering. Het bevat een
vice, schaartje, bobbin holder, hackle plier en
zelfs een krachtige LED op een opvouwbaar

statiefje. De metalen doos is gefreesd uit een
blok massief aluminium; maten: precies 1 bij
2 bij 3 inches. Het is slechts een prototype.
Het heeft aan de ene zijde nog fabricage
sporen en is hoog gepolijst aan de andere
zijde, genoeg om jezelf op stoppelbaard te
controleren aan het einde van een visdag. Als
we terug zijn in de werkkamer brengt Astrid
ons een verfrissing. Vele reels gaan opnieuw
door onze handen; twee vallen er op de
grond (opzettelijk) om te demonstreren
waarom de modellen voor 1980 een roestvrij
stalen rand bezaten die werkte als een veer.

houden van tekeningen, ordenen van patentwijzigingen, het voeren van rechtszaken. Hij
koos voor een faillissement als een manier
om te overleven. Zes weken later werd de
nieuwe naam ingeschreven. Vanaf dat
moment nam hij de zaken weer helemaal in
eigen hand.
Tekeningen verblijven in de brandkast;
prototypes worden aan niemand getoond (wij
voelen
onszelf
bijzonder
bevoorrecht)
productie en assemblage wordt door Ari zelf
gedaan. Elke gecertificeerde ATH reel, vice
of enig ander ATH product heeft een
levenslange service en garantie.

De ideale bescherming voor een reel
Zij beschermden, maar zullen nooit breken
zoals de randen van gegoten aluminium
doen. Een plaatje van een gepersonaliseerde
elektrische vliegenreel gemaakt voor een
gehandicapte wordt uit het fotoboek gepakt.
Aan de muur hangt een zwart-wit foto van
een rolstoel ontworpen voor de Paralympics
van 1980. Er is een foto van de vroegere US
president George Bush Sr. die een serie ATH
reels, gegeven als een cadeau, nader bekijkt.
Een enigszins wazige foto van Ari in een
vliegtuig met Jack Hemmingway. Een foto
van een reel met een ingegraveerde
boodschap aan Joan Wulff, een foto van Stu
Apte naast de laatst bekende foto van de
meester hengelbouwer Hans Gebetsroither
terwijl hij een ATH reel bekijkt.
We zien ook de prototypes voor de Hardy
Astrid reel, genoemd naar z’n vrouw en de
Hardy Angel fly reel-series die Ari voor Hardy
ontwierp. We werden bijna “overvoerd”...
Dan komt plotseling de duistere Deense
periode aan de orde. Gestolen blauwdrukken,
kopieën gemaakt van inferieure materialen,
armzalige kleuren. Het overkwam hem vertelt
Ari. Als artiest die meer bezig was met een
frisse output van nieuwe modellen kon hij
zich onvoldoende bemoeien met het op orde

Eerste reel uit 1959 (!)
Tijdens een reflectief moment merkt Ari op
dat hij wellicht het ultieme vliegvisleven heeft
geleefd: niet alleen de rivieren op de wereld
bevissen (Ari kan bewijzen dat hij dit wel zo
ongeveer gedaan heeft) maar: bouwen,
vissen en meedoen. Zoals veel beroemde
hengelbouwers streeft hij er naar anderen
deelgenoot te maken van het tevreden gevoel
dat
ontstaat
als
je
een
prachtige
vliegvisuitrustig hebt en er mee vist. Een
perfecte
vliegvisuitrusting
tekent
een
persoon.
De esthetische kwaliteit van zijn reels werd
meteen vanaf het begin opgemerkt. In de
eerste plaats door de Nederlandse en
buitenlandse vliegvissers maar ook, in 1990
door het museum of Modern Art in New York
toen Ari werd uitgenodigd een reel te doneren
om deel uit te mogen maken van de collectie.
Die is geregistreerd onder het nummer
437.1992.
In mei 2011 werd Ari uitgenodigd op het
Gravity Free design congres in San
Francisco. Daar gaf hij een verhandeling over
zijn lijfspreuk dat ontwerpen en construeren
van iets ogenschijnlijk triviaals als een
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vliegvisreel een uiting is van niet louter
mechanische vindingrijkheid, maar wellicht
meer van een esthetische schoonheid. Dat
delen met anderen is de kern van wat
ontwerpen is.
Veel hedendaagse verzamelaars (en het
aantal schijnt te groeien) hebben dit goed
begrepen. Er zijn 2 voorbeelden in het
recente verleden waarbij verzamelaars in een
keer bijna 100 reels kochten; rechtstreeks
van Ari. Om ze vervolgens nadrukkelijk als
kunstwerken in hun huis te etaleren.
Veilinghuizen in de UK, met name Neil
Freeman, presenteren in toenemende mate
ATH reels in hun veiling assortiment. (In april
2016 waren er meer dan 40 ATH reels).
ATH, een “reel”-investment. Het is niet alleen
voor de visserij dat je een ATH reel bezit:
meer en meer bezit je ook een kunstwerk.
Leden van de VHV houden goed in de gaten
wat de ontwikkelingen zijn in de UK, ook al
omdat er weinig ATH reels worden
aangeboden in Nederland. De UK veilingen

zijn momenteel de plaats waar je moet zijn
voor ATH reels.
We ronden ons interview af met een
uitspraak uit Walton’s The Compleat Angler.
In de editie van 1653, discussierend over het
gebruik van een “Wheel” terwijl op zalm wordt
gevist, merkt Walton op: sommigen gebruiken
een reel ongeveer in het midden van hun
hengel, anderen dicht bij hun hand. Dat
gewoon bekijken is beter dan het met een
heleboel woorden beschrijven.
Inderdaad, het gebruik van veel woorden
heeft z’n beperkingen. Beter is het
fotograferen maar het allerbeste is een aantal
ATH reels op tafel hebben, die in de handen
houden; dat is waar verzamelaars naar
streven. En: probeer in elk geval grote vissen
te vangen; zij vormen een perfect onderwerp
voor een gesprek, waar je ook komt en ze
doen precies waar Ari op doelt: ze brengen
schoonheid en mensen bij elkaar.
vertaling door Harry Kelly

Een terecht stralende Ari ’t Hart (foto : Hyppo Wanders)
ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ

VHV-agenda 2018 :
Voorjaarsbeurs in Oud-Empel op zaterdag 3 maart 2018
Eurobeurs in Vught op zaterdag 27 oktober 2018
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Van de bovenste plank
Ik heb er met mijn 1 meter 78 niet direct zicht
op, dus dan wordt het een beetje 'uit het oog
uit het hart', maar op de bovenste plank van
mijn kast liggen wat hengelsportspullen in
ruste. Twee schoenendozen vol. Ze dateren
van rond 1970. En als je sommige van die
curiosa bekijkt in het licht van de
voortsnellende tijd, valt er wel wat over te
zeggen.

Spoeltje met Franse nylon van Rhodia

Jan Schreiner op de bovenste plank
In de eerste doos liggen onder wat oude
vergunningen twee boeken van Jan Schreiner:
Vastslaan en strakhouden en het Groot
Sportvissersboek.
Ik
heb
ze
allebei
stukgelezen en daarna zelf opnieuw in de band
gezet, die inmiddels ook al weer verschoten is.
Beide boeken legden het fundament voor mijn
kennis over de hengelsport. Ik ging er als jong
hengelaartje altijd alleen op uit en had dus
niemand die me in de praktijk met raad en
daad kon bijstaan. Jan Schreiners adviezen
waren dan ook een uitkomst. Vastslaan en
strakhouden verscheen voor het eerst in 1961
en werd daarna tot 1974 met een ander
omslag nog vijf keer herdrukt. Ik kreeg mijn
exemplaar voor mijn 14e verjaardag, in 1969.
Een eye-opener. Het jaar daarop werd ik
verrast met het Groot Sportvissersboek, dat
ongetwijfeld een dip in mijn schoolprestaties
heeft veroorzaakt. Ik raakte niet uitgelezen! Dit
boek verscheen voor het eerst in 1969 en werd
nadien nog drie keer herdrukt, eveneens tot
1974. Als dik standaardwerk over de
hengelsport
was
het
in
feite
de
gemoderniseerde opvolger van Flitsend Nylon,
ook van Schreiner natuurlijk, dat in de periode
1950-1968 acht drukken beleefde. Mijn advies
bij deze boeken: gewoon nog eens een keer
helemaal lezen. Dan valt je op hoeveel er toch,
ook met minder middelen, simpelweg te
genieten valt. Dat ga ik zelf ook doen. Stof eraf
blazen en opzijleggen dus.

Naast de boeken ligt een lege spoel nylon, een
oranje van het indertijd befaamde Franse merk
Rhodia, dat ook tientallen andere merken bekende als Tortue en Luxor en minder
bekende als Eureka en Jabo - van nylon
voorzag. Rhodia was kort na de oorlog met de
productie van nylon begonnen. In 1946
verscheen de nylonlijn voor het eerst op de
Nederlandse markt, meest nog op houten
spoeltjes. Op mijn oranje plastic spoel van
begin jaren '70 staat dat er 20/100 op heeft
gezeten met een trekkracht van precies 2 kilo.
Dat was al belangrijk meer dan de 1,4 kilo die
dezelfde dikte van Rhodia trok op de houten
spoeltjes van kort na de oorlog. Begin jaren '90
was de trekkracht van een goede 20/100 lijn Berkley Trilene in dit geval - al opgelopen naar
3 kilo en inmiddels is dat al ruim 4 kilo
geworden voor een normale, goede nylonlijn
die niet teveel liegt. Dat is dus ruim het
dubbele van de trekkracht rond 1970. Dat heeft
wel consequenties voor de adviezen in de
literatuur uit die tijd. De 20/100 die Schreiner
bijvoorbeeld rond 1970 aanraadde voor de 10grams spinhengel was toen even sterk als nu
14/100! Dat hoeft niet te betekenen dat we nu
met 14/100 op de 10-grammer moeten vissen,
want een beetje extra marge is wel zo prettig
voor de zekerheid bij de dril en het lostrekken
van de 'hangers', maar een nummertje dunner
kan gemakkelijk. Dat werpt beter en vist
lekkerder. Wel blijven we de slip natuurlijk
afstellen op het vermogen van de hengel, niet
op de extra trekkracht van de lijn.
Dan een houten sigarendoosje met een
verteerd elastiekje - geen idee... Aha, mijn
ouwe DAM Fisch-o-mat! Oftewel een 'anti-
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leugenaar'. Je kunt er je vis mee meten en
wegen. Daar zit een cultureel verschil in. In
landen als Engeland en de Verenigde Staten
werd en wordt de vangst altijd gewogen om het
formaat van de vis aan te geven en records
vast te stellen. In Nederland werd daartoe van
oudsher vooral gemeten, bijvoorbeeld in de
'Kanjerkoningcompetities', die de KRO vroeger
organiseerde. Dat veranderde toen in de loop
van de jaren '70 vanuit Engeland het specimen
hunting kwam overwaaien.

Olympique werd bij mijn weten gemaakt door
Bretton en de Veltic was een product van
Rublex, beide Franse fabrieken. Rublex
maakte onder meer eersteklas spinners (o.a.
de genoemde Veltic, de Celta en de befaamde
Ondex) en fantastische lepels (o.a. de Orlac,
de Orkla en de Eira - vooral de dunbladige
versies van de Orlac deden het voortreffelijk).

De Franse Veltic- en Olympique -spinners

De anti-leugenaar van D.A.M.
Karpervissers begonnen als eersten hun
vangsten steeds in gewichten uit te drukken,
snoekers volgden voor een deel en daarna
breidde de gewoonte zich verder uit.
Overigens is de benaming 'antileugenaar' een
letterlijke vertaling van de naam die de
oorspronkelijke producent, de Amerikaanse
firma Langley, aan het apparaatje gaf: de
Fisherman's De-Liar. De oorspronkelijke DeLiar werd ergens rond 1950 door Langley op
de markt gebracht en is daarna in precies
dezelfde vorm door talloze producenten
gekopieerd. Een leuk verzamelobject, vind ik,
zolang het binnen de perken blijft - hoewel het
uiteindelijk vaak toch weer uit de hand loopt.
In hetzelfde doosje ook nog twee verzwaarde
spinnertjes waaraan ik indertijd veel baarzen
heb gevangen. Het waren mijn eerste
kunstaasjes, nog gekocht bij de LTB (de
Welkoop uit de oertijd) in Berkel-Rodenrijs.
Even time-out voor een ontroerde snik. Het zijn
een goud met oranje Olympique (vrijwel
onleesbaar nu) en de kleinste maat Veltic.

16

Doodzonde dat die fabriek over de kop is en
het merk niet meer bestaat. Maar is dat wel
zo? Er zijn in Nederland weliswaar al jaren
geen Rublex-producten meer te koop, maar in
Rusland en andere Oost-Europese landen nog
wel degelijk. Nadat de productie in Frankrijk al
jaren geleden werd gestaakt, vond ik in
sommige winkels nog nieuwe voorraad Veltic
spinners, zij het zonder het ingestanste
Rublex-merkje op de blaadjes. Voor zover ik
het kon achterhalen, werden die toen ergens in
Noord-Spanje gemaakt. Later verscheen het
merk, inclusief het aloude Rublex-logo,
complete Rublex webcatalogi en ingestanste
Rublex-merkjes en in precies dezelfde
uitvoering en kwaliteit als voorheen, op
Russische websites. En kennelijk zijn ze daar
nog steeds volop in productie. Toch eens
proberen om daar nog een paar Orlac-lepeltjes
te scoren.
In de hoek van de doos, en nu bungelend
rechts bovenaan de pagina, nog een klein
kraalpennetje. Wat is er gebeurd met de
kraalpennetjes? Ooit waren ze zo populair - en
terecht - en nu zijn ze nergens meer te vinden.
Ferry Diske, dobberbouwer te Rotterdam, net
als z'n befaamde vader, heeft ze nog wel op
zijn website staan, maar alleen verkrijgbaar via
de detailhandel en die kijkt vrolijk de andere
kant op naar nieuwe merken die misschien

beter verkopen en meer marge opleveren dan
het ouderwetse handwerk van Diske. Jammer!
Hugh Sheringham (u weet wel) heeft ooit eens
gezegd "A float should be pleasing in
appearance and even more pleasing in
disappearance" en daaraan voldeden de
kraalpennen schitterend. Een dobber is bij het
vissen het centrum van het universum, dus
dan is het wel zo fijn als hij er ook prachtig
uitziet. Leve de kraalpen!

deze tijd. Die mag van z'n pensioen blijven
genieten.
Verder een ABU Hi-Lo plug. Een oude, nog
gemaakt in Zweden. Een drijvend model van
28 gram in de kleur M (van musky). Die maat
had indertijd drie dreggen, wat op die lengte
plug wel wat veel was. Door een gaatje bij te
boren kon het brugje van de voorste dreg wat
naar achteren worden verplaatst waardoor de
middelste
dreg
kon
vervallen.
Componentenlijm in de lege gaatjes, zaak
opgelost. Later, na 1982 toen ABU zijn
productie van kunstaas naar het Verre Oosten
overbracht, werden de Hi-Lo's in deze maat
met twee dreggen geleverd. De kleuren van de
pluggen waren toen lang zo mooi niet meer,
maar het scheelde wel knutselwerk. Over
sommige zaken, zoals de Hi-Lo pluggen, kun
je eindeloos doorgaan met uitdiepen en
mierenneuken. Ik heb dat ook eens gedaan,
samen met mijn Australische vriend Wayne
Real,
van
de
enorme
ABU-website
Realsreels.com. U kunt het resultaat hier
bekijken, maar u bent gewaarschuwd:
http://www.realsreels.com/personal/HI-LO%20%20Early%20history%204.1.pdf .

De Roddy 820-A
Doos twee. En daarin nog een doos, met een
molen. Mijn eerste molen: een Roddy 820-A,
volgens een bijgevoegd kaartje gekocht bij
Rodrigo in de Tollensstraat te Rotterdam in
1969. Ja, kijk eens, ik wilde er echt alles mee
doen, op voorn en baars en ook nog
zeevissen, dus dan wordt het een beetje een
zwaarder tussenmodel. De Roddy molens
werden ontworpen door Penn en, in
tegenstelling tot de echte 'made in USA' Pennmolens van toen, gefabriceerd in het Verre
Oosten, zodat Penn ook het goedkopere
segment van de markt kon bedienen. Stevige
molen, soepele wormwieltransmissie en een
prima slip, maar de hobbelige manier waarop
de lijn wordt opgespoeld is echt niet meer van

Zo kom je al grasduinend toch weer allerlei
spullen tegen die veel herinneringen oproepen.
De verzamelaars kennen dat gevoel natuurlijk,
ik wed dat ze allemaal verzamelen vanuit een
of ander sentiment. Ik verzamel nauwelijks,
wat niet betekent dat ik niet evengoed
weemoedig kan wezen… Flink zijn nu! Voor
mij geldt wat mijn vismaat Jan Eggers zegt: "Ik
verzamel niks. Ik gooi alleen nooit wat weg".
En naarmate de decennia zich dan in een rijtje
achter je groeperen, kan zo'n collectie
bewaarde spullen nog een behoorlijke omvang
krijgen. Er staan nog meer dozen verder naar
achter op de bovenste plank. Ik moet daar
misschien ook eens dapper in kijken.
Hans van der Pauw

De vermaarde ABU Hi-Lo plug
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Peepshow
Ietwat onrustig schuifel ik op mijn stoel. Ik had
al langer het idee om eens iets te schrijven
over de elektronische beetverklikker. Ik
twijfelde omdat ik niet zeker wist of er
voldoende interesse zou zijn over dit
onderwerp. Tja, het kan niet altijd over houten
reels en splitcane gaan, ook dit type
beetverklikker heeft ergens zijn plaatsje
verdiend in de historie van de sportvisserij.
Hoewel ik graag eens met de pen vis, is het
doosje tegenwoordig ook niet meer weg te
denken van de moderne karpervisserij. Hoe is
het zover kunnen komen ?
Het zal omstreeks 1977 geweest zijn dat ik in
contact kwam met mijn eerste elektronische
beetverklikker. Ik was toen de trotse bezitter
van een “BJ alarm”. Dit was een elektronische
beetverklikker die werkte met een eenvoudig
palletje. Het alarm was een eenvoudig doosje
dat op de voorste hengelsteun werd
geschroefd en waarop de hengel lag
afgesteund. De nylondraad werd na het
ingooien van de hengel achter een palletje
gehaakt en de lijn werd lichtjes gespannen.
Het idee hierachter was dat de aanbijtende vis
de nylon opspande en er dan een signaal
klonk. Deze beetverklikker was niet zo
geweldig, het signaal was onbetrouwbaar en
zelfs een beetje wind of stroming bracht het
systeem in de war. Terugzwemmers werden al
helemaal niet geregistreerd. Verbuigen van het
palletje of bijregelen van de gevoeligheid met
het standaard schroefje gaf niet altijd het
gewenste resultaat. Ik was er niet erg gelukkig
mee…

In 1978 kwam ik in de hengelsportwinkel de
juist uitgekomen: “Optonic” tegen. Een openbaring ! De compacte beetverklikker was een
product van Efgeeco en een bedenksel van
Les Bamford. Het was een behoorlijk duur
kastje, maar zijn geld méér dan waard. De prijs
was toen zo’n 50€ , logisch dat ik als jonge
karpervisser er eerst eentje kocht en een heel
tijdje later pas een tweede. Ik had de “lowtone“ en de “high-tone“ versie. Ik was de
koning te rijk ! Deze versies hadden een vaste
geluidssterkte.
De doosjes waren in die tijd razend populair en
al snel kwamen er bij vele gebruikers een paar
tekortkomingen aan het licht. De meeste
karpervissers vonden het geluidssignaal te
zwak en twee Engelse innovatieve hengelaars
sprongen in het gat op de markt :Del Romang
en Kim Donaldson. Ze transformeerden de
standaard Optonics verder met krachtigere
piëzo speakers en andere bedenksels. Deze
business liep als een trein, totdat Efgeeco een
rechtszaak begon tegen de beide heren en de
ombouw van de kastjes moest stoppen. Beide
heren gingen later verder met een nieuw
concept waarbij de beetverklikker werkte op
basis van gevoeligheid door vibratie. De naam
van deze nieuwe samenwerking “Delkim”, naar
de twee voornamen van de heren. Delkim is nu
marktleider.

Terug naar de “oude” Optonic. Deze werkte op
het principe van een fotocel. Het nylon van de
werpmolen liep over een wieltje dat
weerstandloos kon draaien en met een
inwendig gemonteerd schoepenradje (naar
keuze : met 2 of 4 schoepjes te plaatsen door
de
gebruiker)
werd
een
lichtstraaltje
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onderbroken en een geluidssignaal gecreëerd.
De snelheid waarmee het wieltje draait gaf ook
ineens een sneller of trager geluidssignaal. Erg
praktisch. Hoe je het ook draait of keert :
karpervissen is geduldig wachten en een
beetverklikker is een echte hulp om je alert te
houden. Hoe vaak kijk je net niet even rond of
ben je in je vistas aan het rommelen als daar ,
uit het niets, die verassende aanbeet volgt ?

opschroefbare stukjes (“oortjes”) om te
beletten dat de hengel bij sterke wind of een
woeste aanbeet van de steunen werd gerukt.
Deze oortjes bestonden in verschillende
uitvoeringen, bij sommigen uitvoeringen kon de
beetverklikker wel niet meer in zijn standaard
doosje, dat was wel jammer. De zwarte
doosjes waren van hoge kwaliteit en
beschermden zeer goed bij transport.

De Optonics werden uiteindelijk, van Efgeeco
uit, ook geleverd in aangepaste versies :
instelbare geluidssterkte, instelbare toonhoogte,
versterkte
versies
voor
de
liefhebbers… dat gilde erop los…Ik heb ook
een “magnetonic” versie, deze werkt op het
principe van magnetische onderbreking ipv
een fotogevoelige cel, verder weet ik helaas
niets van deze latere versie.
Wat er ook op de markt verscheen waren
allerlei
handige
accessoires
om
de
karpervisser het leven aangenaam te maken :
je had de “Opto-key”, dat was een handig
sleuteltje om de standaard kunststof schroef
waarmee je de Optonic op de steun vastzette,
vaster te kunnen draaien. De standaard
schroef was een beetje klein en erg onhandig
om vast te grijpen, zeker met natte of koude
handen, dus dit tooltje was welkom.
Sommigen gingen verder en vervingen deze
standaard kunststof schroef door een “Optobolt”. Dit was een messing gekartelde knop +
moer die handiger was in het gebruik bij
veelvuldig aftuigen. Diegenen die de Optonic
standaard lieten vaststaan op de buzzerbars
gebruikten soms gewoon een M8 RVS bout
met moer. Ook een goede oplossing...
Verder hadden we nog de “Opto-fork”, dit was
een onverslijtbaar messing vorkje dat het snel
beschadigende
standaard
kunststof
onderdeeltje verving om de Optonic op de
steun of buzzerbar te zetten.

Nog enkele bedenkingen :
- De 9 Volt batterij was lastig plaatsbaar en
had een redelijke levensduur, maar er was erg
weinig plaats voorzien door de fabrikant. Dus
telkens een hoop gepuzzel om het kastje toe te
krijgen, zonder de draadjes te beschadigen.
Deze batterij haalde je ook best eruit bij
langdurig niet-gebruik.
- Helemaal waterdicht was het concept niet, ik
bracht bij de nieuwe en latere Optonics een
dun laagje vernis aan op de gesoldeerde
kontakten van de inwendig gemonteerde
printplaat, alvorens ik ze in de strijd wierp. Ook
de pasranden van het kastje kreeg een likje vet
alvorens deze toe te schroeven, zo kreeg
insijpelend water en condens minder kans.
Uitwendig op het kastje bracht ik regelmatig
wat siliconenspray aan. Omslachtig, onnodig ?
Het is maar hoe je het bekijkt.
- Persoonlijk bracht ik de standaard geluidssterkte iets naar beneden (!) door een dun
stukje neopreen op de inwendige speaker te
bevestigen. Omdat ik altijd vlak achter of naast
mijn hengels zat, was teveel geluid geen
pluspunt. Heb nooit begrepen waarom je
120dB nodig hebt aan het water... slapen doe
je toch thuis ?
Hebben deze
Efgeeco “Optonics”
bewezen doorheen de jaren ? Absoluut !

zich

Zijn ze verzamelwaardig ? Tja, dat moet ieder
voor zich weten. Aan nieuwe exemplaren
geraak je waarschijnlijk nergens meer, dus
voor de liefhebbers : uitkijken voor een mooi
tweedehands exemplaar. Deze worden nog
sporadisch aangeboden voor redelijke prijsjes.
Onderdelen zal je er niet meer voor vinden,
doch de betrouwbaarheid is hoog en met de
tips hierboven kan je wat problemen inschatten
/ vermijden.

De “Opto-ears”
En nog is de lijst van accessoires niet ten
einde : we hadden de “Opto-ears”, dat waren

Ik zou zeggen : laat de zoektocht en de
peepshow beginnen…
Ignace Van de Wiel
optitech@telenet.be

19

Waar moeten al die digitale spullen later naar toe?
Het is een warme (27°C) julimiddag en
eigenlijk totaal geen weer om achter, of moet
je voor zeggen, het beeldscherm van mijn
computer te zitten. Maar ja, ik heb redacteur
Thomas Kalweit van Fisch und Fang een
artikel over mijn contacten met Mepps
eigenaar Todd Sheldon beloofd en daar moet
ik dan nog een aantal bijpassende foto’s bij
zoeken. Ik weet dat ik een aantal foto’s en
dia’s van mijn bezoeken aan Sheldon’s Inc. in
Antigo, Wisconsin in de 80er jaren
gedigitaliseerd heb. Maar waar en onder welke
naam ik ze heb opgeslagen, weet ik
momenteel niet meer. Daarom ben ik een paar
uurtjes geleden begonnen al mijn bestanden
met foto’s, gepubliceerde artikelen, e-mails etc.
stuk voor stuk te bekijken. Best leuk die oude
zaken die ik vaak vele jaren niet heb gezien en
soms niet eens wist dat ik ze nog bezat. Een
blik op de klok in mijn kantoor vertelt me dat
het zoeken in deze bestanden zeeën van tijd
kost. Gelukkig heb ik als pensionado met
fysieke beperkingen op roofvisgebied, door
Diabetes en Parkinson, tijd plenty en is
artikelen schrijven een prima alternatief. Als je
dan oude foto’s en verhalen weer onder ogen
krijgt, komen onwillekeurig ook weer ideeën
over nieuwe artikelen en zelfs boeken naar
boven. Of ik met die ideeën iets ga doen, zal ik
later vertellen. Nu eerst maar iets verteld over
het eerste product dat deze digitale speurtocht
heeft opgeleverd.
Bijzondere zaken voor ons clubblad
Een week geleden kreeg ik van onze
secretaris een e-mail met het verzoek een
bijdrage voor het herfst 2017 nummer van ons
clubblad te leveren. Ik heb hem niet terug
gemaild omdat hij wel weet dat ik positief zal
reageren. Het onderwerp kwam vandaag min
of meer automatisch toen ik in mijn computer
bestanden aan het snuffelen was. Ik zag foto’s
van interessante spullen, mensen en
gebeurtenissen die ik graag wil delen met onze
leden. Ook zit ik met een aantal vragen voor
de toekomst en misschien zijn er leden die me
kunnen helpen met goede antwoorden op
vragen die me bezig houden. Ik kwam o.a.
foto’s van een aantal oude snoekhengels
tegen en die liggen al minstens 20 jaar in een
donker hoekje van de vliering. Mijn probleem is
nu dat ik van enkele hengels niet weet van
welk materiaal ze gemaakt zijn. Natuurlijk weet
ik welke hengels van splitcane en het bruine
bamboe met koperen bussen gemaakt zijn.
Maar ik heb ook oude hengels die mogelijk van
greenheart, ash, hickory, lancewood of ander
materiaal gemaakt zijn en misschien zijn er
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VHV leden die me kunnen helpen. Al deze
oude hengels meenemen naar Vught vind ik
moeilijk maar mochten er leden zijn die
interesse hebben in deze oude hengels, zijn ze
van harte welkom op De Roos 9 in
Bovenkarspel.

Ze liggen nu allemaal op de vliering
Ook kwam ik een wazige foto tegen van een
van de zwaarste Nederlandse snoeken tegen
en ik zou graag een betere foto willen hebben.
Het gaat om de snoek van 20,5 kg en lengte
125 cm, die beroepsvisser Steven Visser uit
Langestreek bij Lemmer in het voorjaar van
1958 met staand want in het IJsselmeer bij
Lemmer ving. Deze snoek zou zijn opgezet en
ik hoop dat er lezers zijn die weten of deze
kanjer nog ergens te zien is. Misschien is de
wazige foto met
‘fotoshoppen‘ wel te
verbeteren maar ik ben niet zo’n computer
wizzard en laat dat aan anderen over. Deze
vraag over een bijna 60 jaar oude kanjersnoek
vormt een mooi bruggetje naar het hoofd
onderwerp van dit artikel: zie titel.
“Jij bent mijn natuurlijke opvolger.”
Toen ik 38 jaar geleden mijn eerste brief met
gegevens van kanjersnoeken naar Fred Buller
stuurde, kon ik niet bevroeden dat ik een paar

decennia later een enorm
kanjersnoekgebied zou bezitten.

archief

op

Zowel fysiek met foto’s, dia’s, brieven, artikelen
in vele visbladen en zelfs schubben, kaken,
cleithra
en
ruggenwervels
van
snoekgrootmoeders als digitaal. Met Fred
Buller heb ik op de ouderwetse manier via
telefoon en per brief gecommuniceerd en hij
had weinig vertrouwen in computers en e-mail.
Dat waren zaken voor de jongere generatie en,

zoals hij me schreef, als zijn natuurlijke
opvolger moest ik de voordelen van het digitale
tijdperk benutten. Dat doe ik op mijn manier
volop al zegt mijn kleinzoon dat ik vele
mogelijkheden van de computer niet benut.
Maar dat neemt niet weg dat ik momenteel en
uitpuilend digitaal snoekarchief bezit en me
steeds vaker de vraag stel: waar moet dat later
naar toe? Ik ken anno 2017 niemand die
interesse heeft om zijn vrije tijd als snoekenfret
te vullen. Maar wat niet is, kan komen en weet
dat ik een mogelijke opvolger zal helpen.
Naast heel veel digitale foto’s van 18 kg plus
snoeken bezit ik ook honderden foto’s van
vreemde, misvormde, hybride snoeken,
compleet met bijpassende verhalen in diverse
talen. Mocht een redacteur van een blad een
compleet artikel willen gebruiken, kan hij het zo
zonder kosten van me krijgen. Echt, er zit nog
zoveel informatie op de harde schijf van mijn
computer dat er zondermeer interessante
snoekboeken en of specials van te maken zijn.
Maar in dat soort grotere projecten heb ik nu
net geen zin meer, ik wil wel iemand helpen.
Kortom, ik zoek een goede bestemming voor
bovenstaand materiaal zodat er niet door een
druk op de delete toets heel veel uniek
materiaal en kennis voor altijd verloren gaat. Ik
hoop dat de lezers meedenken en eventuele
antwoorden en/of ideeën naar me sturen. Het
gemakkelijkst gaat dat per e-mail, dus naar:
the.pike.ferret@hetnet.nl
Met beste snoekgroeten
Jan Eggers

Waar zijn deze oude snoekhengels van gemaakt?
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Jeugdliefde
Ik was elf toen we naar de rand van de stad
Den Haag verhuisden. We gingen wonen in de
wijk Mariahoeve die met één kant aan het
Haagse Bos grensde en met twee kanten aan
de toen nog onbebouwde polder.
Wat een vrijheid voor een jongentje uit de stad!
Slootje springen tussen de weilanden en
met een zelfgemaakt hengeltje stiekem vissen
in de vijver van het Haagse Bos. Na twee
verspeelde vissen spaarde ik voor een echte
vaste hengel. Van dun, lichtgekleurd bamboe,
maar wel drie-en-een-halve meter lang!

Wel haalde ik een Mitchell folder die ik vaak ’s
avonds in bed doorbladerde…
Ik fietste over de Hoefkade en stopte bij de
hengelsportzaak op de hoek. In de etalage lag
een prachtige werpmolen. Hij lag te stralen op
een prachtig blauw fluwelen zakje waarop met
rode letters “Brink 61” stond geschreven. Wat
een prachtding! Het prijskaartje was een geel
kartonnetje waar een zwarte speld door was
gestoken zodat het overeind bleef staan. “ HFL
19,50”, stond erop.
Ik had al 11,50 gespaard dus ik moest nog 8
gulden. De weken daarna deed ik
boodschappen, haalde oude kranten op,
leverde statiegeldflessen in en waste de
Volkswagen van mijnheer Brink.
Trots als een pauw kwam ik thuis met mijn
nieuwe aanwinst. Mijn vader garandeerde me
dat ik er vast hele grote vissen mee zou
vangen. Hijzelf had nog nooit gevist, maar ik
geloofde hem.

Het volglashengeltje met de “Power Spin”
Toen ik twaalf werd kreeg ik een werphengel.
Een volglas hengel van 1,60 meter met daarop
een grijs molentje, “Power Spin” genaamd.
Deze combinatie kwam van de sportafdeling
van V&D en kostte HFL 7,50.
Na een paar maanden deed de molen niet veel
meer dan tandenknarsen en moest ik de
slinger een beetje scheef drukken om het
uitgeworpen spinnertje weer binnen te kunnen
halen.
Mijn overbuurjongen, Hans Lupgens, (was een
paar jaar ouder, had al een bijbaantje) liet mij
op een gegeven dag zijn nieuwe werpmolentje
zien. Een Mitchell 308 Benjamin. Ik weet nog
wat er door mij heen ging toen ik daar aan
draaide. Je hoorde niets! Zo licht, zo soepel.
En dan dat geluid van die sluitende beugel! Bij
mijn Power Spin moest ik altijd enige kracht
zetten als de beugel, niet veel meer dan een
ijzerdraadje, gesloten moest worden. Maar
deze beugel sloot als vanzelf! Wat kost-ie?,
vroeg ik, want ik wilde weten hoeveel die
droom kostte. Oh, vijftig gulden, antwoordde
Hans achteloos.
Vijftig gulden?! Vijftig?! We woonden in een
eengezinswoning met een huur van 81 gulden
per maand, dan was vijftig gulden in mijn ogen
echt onhaalbaar.
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De Brink 61 op het originele fluwelen zakje
Ik monteerde hem op mijn hengel en ging er
direct mee uit spinneren. De molen wierp
fantastisch, de beugel klapte soepel dicht, hij
was bijna geruisloos, maar… u voelt het al, er
komt een maar, de slipknop was fout
ontworpen. Hij was te hoog, waardoor bij het
inhalen de draad erachter kon blijven haken.
Dan werd de draad niet op de spoel zelf, maar

op de slipknop gedraaid en op een gegeven
moment sprong de draad dan in een groot
kluwen van de slipknop af. Uren was ik er dan
mee bezig om het weer uit de knoop te krijgen.
Aan die slipknop moest ik zeker nog wennen.
Na een paar weken tobben, heb ik een vijl
gepakt en heb de knop, met pijn in het hart,
afgevijld. Toen kon de draad niet meer blijven
haken.
Zowel de hengel als de molen zitten nog
steeds in mijn verzameling.

Advertentie van mijn jeugdliefde
Na mijn twintigste heb ik niet meer gevist. Een
Mitchell-werpmolenverzamelaar die niet vist!
Dat is zeldzaam, misschien zelfs wel raar.
Maar misschien is het verlangen een Mitchell
te bezitten een drijfveer uit mijn jeugd die er
pas
veertien
jaar
geleden
door
omstandigheden uit is gekomen.
Ik viste vroeger met Gerard, een andere
buurjongen. Vaak fietsten we vanuit Den Haag
naar Zoeterwoude, waar in de polder karper
was uitgezet.

Als we een karper vingen, deden we hem in
een fietstas met veel nat gras erbij, fietsten
naar huis (ongeveer 20 km) en zetten hem
weer uit in de sloot bij ons voor. Rustig zwom
zo’n karper van de kant weg… Ongelofelijk dat
zo’n dier zoiets overleefde.
Na een paar jaar zat er echt veel karper in
onze sloot. Maar toen kreeg een aantal
Haagse vissers dat in de gaten en was de
sloot weer snel even leeg als in het begin.
Ik heb altijd contact gehouden met Gerard.
Verjaardagen en zo. Hij verzamelde vintage
werpmolens.
Niet van een bepaald merk, maar van alles
door elkaar.
Helaas is hij vijftien jaar geleden overleden.
Zijn
vrouw
bleef
zitten
met
zijn
molenverzameling en omdat ze wist dat ik
vroeger veel met hem gevist had, vroeg ze mij
na een jaar of ik misschien de verzameling
wilde voortzetten. Ik wil het proberen, zei ik
met enige twijfel. En zo kon het gebeuren dat
er een paar dagen later zes grote
verhuisdozen vol met molens in de gang
stonden.
Op één doos stond “Mitchell”, en mijn
jeugdliefde wilde ik natuurlijk als eerste zien.
Alle molens uit het foldertje van vroeger zaten
in de doos. Een 308, een 330, een
300…allemaal! Dit merk ga ik sparen, dacht ik
onmiddellijk, want een verzameling moet je
een beetje begrenzen.
Zo ben ik bij toeval tot het verzamelen van
Mitchell molens gekomen.
Hoe het verder verliep? Daarover de volgende
keer meer!
Emile van Loon
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“Ieder zijn meug, zei de visser !”
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In memoriam Donald W."Ben" Wright
Even stilstaan bij het heengaan van Donald W.
Wright, beter gekend als "Ben" Wright, na een
slepende ziekte overleden in Le Roy (NY USA) op 13/05/2016.
Ben Wright is President en Vice-president
geweest
van
onze
Amerikaanse
zusterorganisatie "The Old Reel Collectors
Association/ORCA". Hij leverde regelmatig
zeer interessante bijdragen aan hun ledenblad
het "ORCA Reel News" magazine.
De laatste jaren schreef hij ook maandelijks
voor weblog "Fishing for History" het “Ben
Wright Spinning Reel Report”. Tot in de maand
voor zijn overlijden schreef hij nog een
bijdrage.
Bij ons is hij waarschijnlijk beter gekend als
auteur van : "The Wright Price Guide for Reel
Men".
Ben was een van de eerste verzamelaars die
een pure interesse had voor alleen maar
werpmolens en hun geschiedenis. Zijn boek
was het eerste dat uitsluitend daarover
handelde en alle merken omvatte. Je kon geen
werpmolen bedenken of hij was vermeld in zijn

boeken, inclusief alle mogelijke varianten en
wetenswaardigheden.
Volgende edities zijn verschenen :
The Wright Price Guide for the Reel Man, 1ste
uitgave, 1996
The Wright Price Guide for the Reel Man, 2de
uitgave, 1999
The Wright Price Guide for the Reel Man, 3de
uitgave, 2002 (limited edition 500 ex.)
The Wright Price Guide for the Reel Man,
Supplement & Value Guide, 2006 (limited
edition 500 ex.)
Wright’s Spinning Reel Reference & Value
Guide, 2011 (limited edition 250 ex.)
Dit boek zal nog lang het naslagwerk bij uitstek
zijn voor elke werpmolenverzamelaar.
Ik zal Ben in elk geval héél erg missen als
mens, en… als ik weer eens een werpmolentje
in handen heb waar ik kop noch staart aan
krijg…
Jean-Paul

Ceulemans
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Mutaties ledenlijst
Nieuwe leden:
Job Kneppers
Oude Delft 224
2611 HJ Delft
Tel:+31(0)624656563
jobkneppers@gmail.com
Karpervissen in de jaren '70 en '80
Michel Krockert
Coehoornstraat 50
1222 RV Hilversum
Tel.: 035-6859893
e-mail: michel.krockert@chello.nl
splitcane hengels / oude werpmolens (bij
voorkeur Franse makelij)
Eddy Landeweer
Koningskamp 1
7971 AH Havelte
Tel.: 0521341992
e-mail: eddy.landeweer@gmail.com
splitcane hengels

Henk van Ommen
Korenbloem 23
2211 MH Noordwijkerhout
e-mail: henk1vanommen@ziggo.nl
Flyfishing, pike, grayling
Eddy Reedeker
Merwedeplein 40/2
1078 NE Amsterdam
Tel.: 0654328495
e-mail: eredeker@hotmail.com
ABU and vintage Carp equipment
Paul Manuel
24 Prestbury St.
North York, ON
M4A 2J1 Canada
e-mail: pmanuel@sympatico.ca
www.reelyoldreels.com
Skype: paul. manuel. toronto
Antique fishing reels

Beëindiging lidmaatschap:
Bob Molenaar
Tel.: 0651721461
oudere series snoekbaars (pen) hengels
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Rene Kleimeer

