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VOORWOORD
Samen met enkele gewaardeerde medeauteurs ben ik er trots op dat jullie weer een rijk gevuld
clubblad kunnen lezen.
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.
Michael Flipse is sinds lang bevriend met Jan Eggers en kreeg van hem een uniek document over
Rein van Rutten.
Jan Eggers is best tevreden over de samenhang tussen de leden van de VHV en over ons clubblad.
Want zo kwam hij in contact met Michel Verlaak.
Hans van der Pauw verzorgde een keurige bespreking van het boek ESOX! van Michel Verlaak.
Ignace van de Wiel vond twee hebbedingetjes terug en overtuigt ons van de verzamelwaarde van
kleine dingen.
Uw dienaar kreeg het boek “Warner & Sons – Wyers Frères” in de handen en kon het niet laten er een
uitgebreide recensie over te schrijven.
Ook van Jan Eggers kan u enkele mijmeringen lezen over hoe vissen, meer en meer verzamelen
werd.
Gewoontegetrouw neemt Harry Kelly ons mee op zijn omzwervingen door binnen- en buitenland. Hij
besteedt ook aandacht aan veilingen en het internet.
Dries Hanzens beschrijft zijn heimwee naar de tijd van toen service nog heel gewoon was…
Hugo Martel heeft een zwak voor mooie dingen. Daarom besteedt hij veel zorg aan de boeken uit zijn
bibliotheek.
Ik, zei de gek, vond de tijd om het boek “Visschen op zijn Gouds” te lezen en laat u meegenieten.
Emile van Loon is nog steeds onder de indruk van de “vondst van zijn leven”: de Mitchell 440S.
Het laatste boek van (de inmiddels overleden) Fred Buller belooft een collectoritem te worden.
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 Herman.
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 er eerst even mee “praten” en bellen pas daarna de politie !

VOLGENDE EUROBEURS: zaterdag 27 oktober 2018 in VUGHT
N.B.: het wordt zoals steeds dringen om nog een tafel te bemachtigen!
EMPELBEURS 2019: zaterdag 9 maart in Oud-Empel
EUROBEURS

2019: zaterdag 26 oktober (in VUGHT) – wacht niet met reserveren !!!

Veel leesplezier toegewenst vanwege
Luc de Medts
Voorzitter
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Brief van Rein aan Jan
In augustus 2014 heb ik Jan Eggers voor het
eerst thuis mogen bezoeken om te kletsen
over onze verzamelhobby. Ik schreef eerder
over dat bezoekje in ons clubblad. Nu we
elkaar persoonlijk hadden leren kennen, leidde
dat sindsdien tot geanimeerde gesprekken als
we elkaar weer eens troffen.
Dat treffen beperkte zich tot 1 à 2 keer per jaar
tijdens onze verzamelbeurs. Regelmatig
ontvang ik dan weer iets wat hij speciaal voor
me heeft vastgehouden, meestal vanuit zijn
eigen collectie. Een prijsbekertje, een
reclameblaadje, van alles en nog wat... ik voel
me bevoorrecht om zo’n band te hebben met
"the pike ferret"!

brief met interessante inhoud aan Jan Eggers,
getypt, ondertekend en gestempeld door van
Rutten zelf. Dat zijn de pareltjes voor een
verzamelaar. Hieronder zal ik in een korte
samenvatting de inhoud van die brief uit de
doeken doen.
De brief is de reactie van Rein op een
telefonisch verzoek van Jan, om met hem een
interview te mogen hebben, met als thema
"Wedstrijdvissen in vroeger jaren". Rein
schreef dat hij koos om op papier te reageren
om het zo systematisch over te kunnen
brengen. Uit persoonlijke ervaring herken ik
zo’n zinsnede van Rein. Ik weet dat hij door de
jaren heen ontzettend veel brieven heeft
geschreven naar allerlei mensen, juist om
compleet te kunnen zijn in wat hij wilde
overbrengen.

Rein van Rutten
Al gauw gaan er zo jaren voorbij en na het
vinden van een plekje in onze agenda, in het
bijzonder die van Jan, zat ik afgelopen februari
voor de tweede keer aan de koffie in
Bovenkarspel. Ook toen weer veel gevraagd
en gehoord over belevenissen in zijn lange
hengelsportleven.
Ik mocht me weer verheugen in allerlei
bijzondere hengelsportzaken, die ik mee mocht
nemen naar Zoetermeer. Op de vraag wat hij
ervoor wilde hebben, antwoordde die dat ik
maar eens een stukje moest schrijven voor het
clubblad, in het bijzonder over de inhoud van
een briefwisseling tussen hem en Rein van
Rutten uit februari 1991. Daar zei ik natuurlijk
geen nee tegen en een mooie reden om (bij
deze dus) weer eens de pen te hebben gepakt.
Die brief van Rutten mocht ik houden en heeft
nu een mooi plekje in mijn verzameling. Een

Rein geeft een mooi tijdsbeeld op een moment
dat nu al weer dik 25 jaar geleden is.
Hij begint met een waslijst aan personalia. Een
citaat daaruit: "...Rein van Rutten. 76 jaar en
allroundhengelaar tot hij in 1961, na de
wereldkampioenschappen
ermee
stopte.
Internationaal een geducht wedstrijdvisser".
Tja, bescheidenheid lag hem minder goed,

3

maar het moet gezegd zijn dat hij in zijn tijd
absoluut een topper was.
Over het ontstaan van viswedstrijden, schreef
hij: "...langs kanalen en vaarten waren vroeger
herbergen, waar schuitenjagers en hengelaars
hun pleisterplaatsen hadden. Buiten voor de
deur de klompen uitgeschopt en tegen de
gevel een met een touwtje bijeen gebonden
bamboehengel. Men vond elkaar bij de
tapkast. Nippend aan een glaasje sterk vocht,
kwamen de wildste verhalen los. Er was er dan
altijd wel iemand die zei altijd meer te kunnen
vangen dan de ander. Dat moet je dan maar
eens bewijzen zei die ander. En op dat
moment werd omstreeks het begin van deze
eeuw het wedstrijdelement geboren. Niet
langer was de vis de geschubde tegenstander,
maar de man naast zich aan de waterkant. Er
ontstonden toen al snel clubjes van
hengelaars, zgn. viscolleges die gezamenlijk
wedstrijden gingen houden..."

om de hals, omdat er destijds vele
deegspecialisten waren. Aan een draagriem de
bij elkaar gebonden bamboedelen als
vishengel, vaak delen van een gelijke lengte
bijv. 3 x 2 meter. De duurste hengels hadden
koper in koper en konden wel een weekgeld
kosten..."
De wedstrijden waren op zich gezelliger dan
tegenwoordig, schreef Rein. "...in die colleges
kende men elkaar nog. Men vertrok per fiets of
lopend naar het viswater, maar het kwam ook
voor dat men al de avond ervoor, per schuit
naar het water voer. Toen geen kinnesinne,
want het ging nog niet om de grote
prijzenpakketten, maar juist om de eer. Loting
kwam niet altijd voor en dan gebeurde het nog
wel eens dat de dag ervoor werd voorgevist,
waarna bij de wedstrijd zelf, enkele
deelnemers zich wel héél snel naar specifieke
plekken spoedden. Tja, ook toen was de drang
om te winnen soms al onhoudbaar..."
Over de ontwikkeling van de wedstrijdvisserij,
schreef Rein: "...Niet alleen het materiaal van
de hengels veranderde, maar ook de
lokvoersystemen. Er kwam steeds meer
hengelsportlectuur, waarin steeds maar weer
geheime en magische lokvoertjes werden
gelanceerd. Het simpele deegje, al of niet met
jenever aangelengd, verdween en maakte
plaats voor andere aassoorten. Zo ook het
oude geweekte brood..." Er werd steeds méér
voer gebruikt, waarmee de portemonnee flink
werd aangesproken. De oude kanis moest
plaatsmaken voor een ideale viskoffer al of niet
met een visplateau eronder. De oudste
winterjas tegen de kou op de borst en rug,
werd vervangen door een poolpak. De
organisatie was vroeger in handen van
vrijwilligers en niet van sponsors en Bobo’s.
Het pure idealisme raakte gaandeweg op de
achtergrond. Ja, er veranderde nogal wat in de
wedstrijdhengelsport, waaraan hij vanaf 1920
actief had deelgenomen.
Rein schreef nog met wedstrijdvissen te zijn
gestopt, toen de steeds kostbaarder prijzen tot
frauduleuze situaties gingen leiden. Hij baalde
daarvan en ik geef hem dik gelijk!

Over hoe die viswedstrijden destijds waren,
schreef Rein: "...Het materiaal was simpel. Een
zelf vervaardigde houten kanis hing men om
de schouder, met daarin een zak met een
mengsel van geweekt oud brood en
aardappelen als lokvoer. De tijd van stugge
silk, die je eerst moest voorweken om aan een
haak te kunnen knopen. Meest een deeghoorn
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Ik hoop te hebben overgebracht dat het in het
bezit hebben van zo’n historisch briefstuk en
het lezen van de nostalgische inhoud, mijn
verzamelaarhart sneller laat kloppen. Met dank
dus aan onze nestor, Jan Eggers, die de brief
aan mij heeft afgestaan.

Michael Flipse uit Zoetermeer.
Email: m.flipse@hccnet.nl

Ons clubblad fungeert als betrouwbare datingsite.
Voor ons laatste clubblad van najaar 2017 had
ik een artikel geschreven met als titel "Waar
moeten al die digitale spullen later naar toe?"
Ik schreef deze bijdrage met in mijn
achterhoofd de gedachte, noem het hoop, dat
een van onze VHV-leden met hetzelfde
probleem, een passend antwoord zou weten.
Dat antwoord kwam op 28 augustus per mail
van de hoofdredacteur van Dé Roofvis,
Franklin Broeckx die mijn oproep in De
Vissende Verzamelaar gelezen had. Franklin
schreef dat hij iemand kende die net als ik een
buitengewone interesse had in de historie van
de snoek en zijn naam is Michel Verlaak. Voor
mij een niet totaal onbekende naam, want ik
had net in Roofvis 121 een prima interview met
Michel gelezen. Daarin waren zijn contacten
met visblad The In Fisherman en jerkbait
fabrikant Suick voor mij opvallend omdat ik zelf
tientallen jaren met deze Amerikanen had
samengewerkt. Ook las ik dat in november het
boek ESOX! van Michel gepresenteerd zou
worden. Franklin bood aan om contact te
leggen met Michel en hem te vragen of hij was
geïnteresseerd in het "snoekarchief" van Jan
Eggers. Het antwoord van Michel was positief
en Franklin mailde me zijn mailadres en
telefoonnummer.
Liefde op het eerste gezicht per... telefoon.
Begin september tikten mijn vingers voor de
eerste keer het nummer in Geel, België dat ik
inmiddels uit mijn hoofd ken. Het was een zeer
plezierig gesprek van ongeveer een uur
volgens mijn vrouw en na dat uur waren we
nog lang niet uitgepraat. Ik herinner me nog
goed dat ik het gevoel had weer een klankbord
over snoek gevonden te hebben, een gevoel
dat ik na de dood van Fred Buller miste.
Ik kreeg van Michel een uitnodiging om de
officiële presentatie van ESOX! bij te wonen.
Maar daarvoor zou Michel met vrouw en 2 kids
naar Bovenkarspel komen om gedachten,
ideeën,
oude
hengelsportbladen
en
documentatie materiaal over vriend snoek uit
te wisselen. Helaas vliegen dan die uren te
snel voorbij en is het tijd om aan de 240 km
terugreis te beginnen. Begin november was
het mijn beurt om naar Geel te rijden i.v.m. de
presentatie van het boek waaraan Michel jaren
gewerkt had. Over de vorm en inhoud van dit
boek verwijs ik de VHV-leden naar de recensie
van mijn goede vismaat Hans van der Pauw
elders in deze uitgave.

Ik heb op deze gezellige avond in Geel ook
Franklin Broeckx nog eens hartelijk bedankt
voor
de
match
tussen
Michel
en
ondergetekende. Hij zei dat hij het zonde zou
vinden als een deel van al het snoekmateriaal
dat ik in vele decennia verzameld heb, verloren
zou
gaan
voor
nieuwe
generaties
snoekvissers. Daar ben ik het volkomen mee
eens en het geeft me een heel tevreden gevoel
te weten dat er iemand is die goed zal zorgen
voor het totale snoekarchief.

Michel Verlaak overhandigt een exemplaar
van ESOX! met opdracht aan Jan Eggers
Wat de toekomst gaat bieden, weten we nog
niet. Het is op dit moment vooral een kwestie
van inventariseren, rubriceren en discussiëren.
En wie weet komen er ook nog momenten
waarop we samen een paar uurtjes de polder
in kunnen om vriend Esox aan de schubben te
komen, dat moet toch lukken!
Jan Eggers
P.S. Het is nu vrijdagmiddag 12-01-2018 om
14 uur, goed snoekweer, 7 graden Celsius en
ik ga nu even snoeken bij Andijk. Het
resultaat? Om 16.35 uur gestopt, 2 snoeken
van 44 en 61 cm gevangen op Fatso S10.
Lekker gevist.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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Michel Verlaak, ESOX! - Koning van het zoete
Westerlaan Publisher, Lichtenvoorde 2017
De tijd dat er jaarlijks meerdere interessante
Nederlandstalige hengelsportboeken verschenen, ligt al decennia achter ons. Die
verschraling van de boekenmarkt was voor
een belangrijk deel het gevolg van de opkomst
van andere media waarin informatie en
entertainment op het gebied van sportvissen
werden geboden: eerst de videobanden,
daarna de DVD's en vervolgens de blogs en
websites op internet en de social media. Het
valt voor boeken, en dus voor de uitgevers
daarvan, niet mee om daartegen te moeten
opboksen. Hulde dus meteen al aan
Westerlaan Publisher die deze ambitieuze
uitgave aandurfde. Hoe bijzonder het is dat er
een nieuw, uitgebreid snoekboek verschijnt,
blijkt bovendien als je bedenkt dat er eerder
deze eeuw in het Nederlandse taalgebied bij
mijn weten maar twee belangrijke boeken over
het snoekvissen zijn verschenen: Op snoek
van Bertus Rozemeijer in 2003 en Poldersnoek
van Jan Eggers in 2007. Alle reden dus om erg
benieuwd te zijn.

Het is dan allereerst wel goed om op te
merken waar het boek precies over gaat,
omdat de titel en ondertitel daar geen
aanwijzing over geven, behalve dan dat de
snoek de hoofdrol speelt. De snoekvisserij in
dit boek betreft in hoofdzaak het gericht jagen
met kunstaas op grote snoek. Dat betekent
dan tegenwoordig haast automatisch het
vissen op groot water en vanuit een boot. En
dat
onderwerp
wordt
bijzonder
goed
behandeld. Het boek biedt inzicht in hoe en
waarom welke technieken en kunstaasvormen
worden toegepast en wat voor overwegingen
tot die aanpak hebben geleid en daar valt
allemaal veel van op te steken. Ook is er een
apart hoofdstuk over het vissen op
veenplassen, wat kleiner water dus, maar ook
dat gebeurt in dit boek uitsluitend vanuit een
boot. Dit betekent dus wel, dat de vele
kantvissers op snoek, zoals de struinende
poldervissers, in dit boek vrijwel niets zullen
terugvinden dat specifiek over hun eigen
visserij gaat. Dat kunnen we de auteur, die
vanzelfsprekend alle vrijheid heeft om zijn
eigen onderwerp te kiezen en zich daarbij tot
zijn eigen visserij te beperken, natuurlijk niet
kwalijk nemen en het is dan ook zeker geen
kritiek op het boek. Maar de niet-bootvissers
kunnen eventueel met deze beperking
rekening houden, al bevat het boek zeker ook
veel nuttige en boeiende informatie bijvoorbeeld over verschillende soorten
kunstaas - die ook voor hun visserij relevant is
en waarmee zij hun voordeel kunnen doen.
Ook het vissen met natuurlijk aas wordt niet
behandeld, maar het vliegvissen op snoek
komt weer wel uitgebreid aan de orde. En
nogmaals, het is alleen maar goed dat een
auteur zich beperkt tot de technieken die hij en
zijn vrienden zelf toepassen en waarover ze uit
een ruime ervaring kunnen spreken.

Esox! Koning van het zoete

Wat me verder opviel, is dat mijn eigen
favoriete kunstaas, de lepel, in dit boek
helemaal niet voorkomt. Te veel 'old school'
misschien? Geen probleem overigens. Ik ben
er aan één kant zelfs wel blij mee en ik ga die
lepel ook zeker niet aanprijzen, want hoe
minder mensen ermee vissen, hoe minder
dressuur en hoe beter dat weer is voor mijn
eigen vangsten. Natuurlijk is dat wel een beetje
zelfzuchtig geredeneerd en ik meen het dan
ook niet serieus. Maar ik heb geen idee
waarom die lepel tegenwoordig zo weinig meer
in de belangstelling staat. Het is een bijzonder
veelzijdig stuk kunstaas dat in veel

Mijn eerste indruk toen ik mijn exemplaar
ontving, was dat het boek letterlijk en figuurlijk
goed in elkaar zat. Een keurig ingebonden
uitgave op royaal formaat, met mooi zwaar
glanspapier,
waarop
het
voortreffelijke
fotowerk optimaal uitkomt. Dat is al een prima
start om van een boek te kunnen genieten.
Ook de prettige lay-out draagt daartoe bij en
met nog wat fraaie illustraties van Ad Swier op
de koop toe gaat dit alles helemaal de goede
kant op. Nu de tekst, want daar komt het op
aan.
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omstandigheden gebruikt kan worden en
waarmee het heel creatief, plezierig en
effectief vissen is. Maar ik dwaal af.
Bijzonder positief in dit boek is, dat het Verlaak
er duidelijk om te doen is de lezer iets te
bieden, in plaats van zichzelf op de voorgrond
te plaatsen. Dat is heel wat anders dan de vele
hengelportboeken die vooral lijken te zijn
voortgekomen uit ijdelheid en de behoefte
zichzelf te promoten (vooral de Britten en
Amerikanen hebben daar een handje van).
Nergens is de schrijver bezig ons zijn aantallen
snoeken, lengtes en gewichten, persoonlijke
records en meer van dat cijferwerk op te
dissen, en dat is een opluchting. Typerend is
een foto (op p.129) waarop Verlaak even snel
een bijzonder imposante snoek voor de
camera houdt om deze daarna weer heel snel
terug te zetten, zonder tijd uit te trekken voor
meten en wegen. Dit enerzijds omdat dat voor
de snoek in dit geval het beste was, maar ook
omdat het genieten van deze vangst voor hem
voldoende was. Als je na het landen van een
kapitale snoek tegen je vismaat kunt zeggen:
"Laat die meetlat maar even achterwege, 't is
een mooie vis", dan heb je waarachtig geleerd
hoe je moet genieten en dat kwaliteit daarbij
boven kwantiteit gaat. Ik kan dat erg
waarderen.
Heel plezierig en goed gelukt is ook het
concept om andere ervaren snoekvissers te
interviewen, veelal vissers die door hun
pionierswerk veel aan het kunstaasvissen op
snoek hebben bijgedragen. Dat interviewen
gebeurt uitgebreid door het hele boek heen. En
dan niet om over en weer succesverhalen uit
te wisselen, en andere toffe onderonsjes waar
de lezer verder buiten staat, maar om
methodes en ervaringen met de lezer te delen
en hem de soms moeizame weg naar
resultaten duidelijk te maken. Dat levert veel
boeiende inzichten en nuttige informatie op.
Soms is die informatie heel gedetailleerd, maar
soms valt er nog meer te leren van een
minimaal antwoord. Zoals in een vraag over de
keuze van kunstaas aan de even ervaren als
eigenzinnige Steppie Wouters, die op een
sympathieke manier uitblinkt in nukkigheid:
- "Ik wil het toch even met je hebben over
kleuren, Steppie."
- "Gewoon licht of donker, klaar."

geen 'wijsheden' over te nemen die hun gezag
slechts ontlenen aan het feit dat ze jaar in jaar
uit keer op keer in publicaties worden
herkauwd.

Ook antiek kunstaas komt in het boek nog
voorbijzwemmen, zoals dit vroege
exemplaar van Suick's Muskie Thriller
Het boek bevat ook een hoofdstuk over
Ierland. Dat heeft als titel 'Die malle Ieren' en
dat is eigenlijk ook precies waar het over gaat.
Op zichzelf is het wel een aardig hoofdstuk, al
zal het vermoedelijk vooral degenen
aanspreken die zelf wel eens in Ierland zijn
geweest. Er worden wel verschillende wateren
in beschreven, maar als bijdrage aan het
inzicht in de praktijk van het snoekvissen
aldaar heeft het naar mijn smaak minder te
bieden dan Verlaak ons ongetwijfeld uit zijn
langdurige ervaring op dat eiland had kunnen
aanleveren. Misschien een beetje jammer,
maar we kunnen dit hoofdstuk ook gerust zien
als een ontspannen intermezzo tussen al het
snoekengeweld, want onderhoudend is het
wel. Aan het totaal van dit indrukwekkende
boek doet dit hoofdstuk ook niets af: het boek
staat als een huis en heeft bijzonder veel
moois en interessants te bieden.
Tot slot even op z'n Hollands over de centen.
Het boek ESOX! telt 317 pagina's van 23 x 23
cm, ingebonden in een harde kaft, en het kost
40 euro. Geen verdoezelende 39,50 maar
gewoon bammes 40 euro. En dat bedrag is het
naar mijn mening zonder meer waard. Je krijgt
daarvoor een uitstekend verzorgd boek met in
woord en beeld een bijzonder rijke inhoud, een
boek dat je waarschijnlijk nog vaak met plezier
en interesse uit de kast zult trekken. Kort
samengevat: dit boek is een belevenis.
Hans van der Pauw, 2018-01

Die korte mededeling wordt vervolgens bij het
doorvragen natuurlijk wel toegelicht en daarbij
is vooral van belang dat de uitspraak
gebaseerd is op een jarenlange ervaring. Dit
soort informatie is vooral ook waardevol omdat
ze je ertoe aanzet zelf goed na te denken en
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Verzamelwaardige dingetjes?
Juli 2018. Enkele weken geleden liep hier een
mailtje binnen van Herman met vraag naar wat
kopij voor het clubblad van september. Graag
gedaan, maar toch even denken waarover er
nog iets te vertellen valt. Momenteel is heel
voetbalgek België in de ban van de resultaten
van de Rode Duivels. Tussen de wedstrijden
door is het dan ook nog eens bloedheet weer.
Al ruim 3 weken rond 25°C en dit weekend
voorspellen ze 30°C, geen echt visweer dus.
Toch blijft de waterkant boeien en trek ik er ‘s
avonds regelmatig op uit met de penhengel,
een carbon Alan Brown “Weeder” 13 ft - 1.25
lbs. Onder de hengel af en toe iets anders, de
ene keer een Mitchell 300 of snellere 410, dan
weer een ABU Cardinal 4 of 44. Deze laatste
zijn met een aluminium vervangspoel aan hun
tweede leven begonnen. Als metgezel mijn
trouwste visvriend van de afgelopen 35 jaar:
een Balcombe schepnet.

De originele Salter
Vanavond ben ik wat aan het rommelen in mijn
materiaaldozen en karpertassen. Beetje orde
op zaken stellen en af en toe kom je als
verassing een verzamelwaardig dingetje tegen.
Dat wil ik even delen. Zo weeg ik al jaren mijn
karpers met een “koperen” Salter die ik kocht
begin jaren 80. Geen echt koopje toen, maar
na al die jaren is de weger een waardevolle
aankoop
geweest.
Deze
staafweger
(dynamometer) is eigenlijk gemaakt uit
messing en niet uit koper. Toch spraken we
altijd over een “koperen” Salter. Messing is een
legering van koper en zink en dit materiaal
vormt van zichzelf na verloop van tijd een mooi
bruinachtig patina. Bij langdurig contact met
water of zeer vochtige omstandigheden
ontstaat er uiteindelijk een vlekkerige groene
kleur (afhankelijk van de legering).Droog
opbergen is dus aangeraden. Toen ik de
weger aankocht heb ik deze direct mooi
opgepoetst met koperpoets, aansluitend
ontvet, 2 laagjes jachtvernis gegeven en het
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mag gezegd worden : het ding ziet er na 35
jaar nog prachtig uit. Met dank aan het smalle
stoffen tasje dat mijn moeder er toen met haar
vaardige handen voor maakte.
Zijn die messing wegers nog ergens te koop?
Ik weet het niet, maar verzamelwaardig zijn ze
zeker! Momenteel zijn het overwegend de
digitale wegers die de markt overspoelen,
supernauwkeurig, maar zeg nu zelf : echt veel
karakter heeft zo’n ding niet. Mijn Salter weegt
toch behoorlijk nauwkeurig tot 20 kg en heeft
ook een schaal in Lbs. Er is een mogelijkheid
om de aanwijsnaald fijn te trimmen op de
nulstand van de schaal. Mooi afgewerkt
kwaliteitsmateriaal! Op e-Bay (zoek onder:
salter scales / Salter brass / Fishing scales /
Spring balance / Vintage salter brass) en zelfs
Marktplaats.nl kom je er nog regelmatig
diverse tegen, de prijzen variëren nogal, dus
even goed uitkijken. Je blijft je verbazen over
hoeveel verschillende modellen er wel niet
uitgebracht zijn!
Salter is een Engelse fabrikant van allerlei
huishoud weegtoestellen en heeft een zeer
lange staat van dienst. Het bedrijf is opgestart
in 1760 door veermaker Richard Salter in het
stadje Bilston. Hij vervaardigde kleine handige
zakwegertjes voor allerlei toepassingen onder
de merknaam “Salter housewares”.
Zijn neef George nam het bedrijf over in 1825
en gaf het de naam “George Salter & co”.
Onder zijn vleugels werd het bedrijf een grote,
zeer goed uitgeruste fabriek voor productie van
talloze weegtoestellen, zelfs van de eerste
Britse badkamer weegschaal. Talloze andere
goederen
werden
geproduceerd,
zoals
strijkijzers,
muntautomaten
en
zelfs
typemachines.
De producten sloegen erg goed aan en in
1950 waren er uiteindelijk ruim 2000
werknemers in dienst. Eind 1980, begin 90
werd de firma opgekocht door “Staveley
Industries” en werden er intern doelgroep
opsplitsingen uitgevoerd.
In 1998 werden er nog verder gespecialiseerd ,
wat zorgde voor verdere wereldwijde
opsplitsing o.a. in de afdelingen industriële en
medische weegtoestellen (Weight Tronic
corporation
en
Salter
housewares).
Momenteel is het bedrijf een grote wereldwijde
speler onder de vleugels van HoMedics en
fabriceert het een scala aan weegtoestellen.
Dit even tussendoor.
Ondertussen graaf ik nog wat verder in mijn
tassen en kom ik een ander hebbeding tegen:
een messing thermometertje van Hardy.

en najaar super handig. Ik heb ook hier de
behuizing ooit opgepoetst en gevernist. Toch
oogt het niet helemaal fris meer. Het originele
bovenste messing dopje heb ik beter vastgezet
met wat (onzichtbare ) tweecomponenten lijm.
Dit messing dopje zat er origineel wat losjes
ingeperst in, garantie op snel verliezen. Toch
gek dat zo’n detail Hardy ontgaan is. Het
originele ophangoogje heb ik vervangen door
een stevige wartel, dit oogje was niet erg
stevig. Oorspronkelijk werd me verteld dat je
de thermometer gewoon met de werphengel
kon ingooien op je stek om de temperatuur te
meten. Dat lijkt me toch iets te straf, ik heb het
nooit geprobeerd. Daarvoor is het ding me veel
te lief.

Ook gekocht in de jaren 80, zouden deze nog
gemaakt worden? Ik hoop het, maar twijfel
eraan. Hoeveel honderden keren zou ik dit
buisvormig metertje al niet hebben laten
zakken in het water om snel even de
watertemperatuur op te meten? Vooral in voor-

Verder gravend door mijn materiaal herinner ik
me plots dat er nog wat tussenseizoen
molenonderhoud nodig is. Even opfrissen,
beetje olie, beetje vet, beetje siliconespray, je
kent dat wel …Ik neem dus alvast even mijn
molentasjes terzijde voor het onderhoud. De
moderne FOX “Royale accesory bags” small
en medium zijn hiervoor echt perfect met hun
ideale afmetingen en zeer degelijke ritssluiting.
Hier stockeer ik al jaren mijn verzameling
molens in, thuis en op weg naar de waterkant.
Deze tasjes kan ik zeker sterk aanbevelen.
Doch nu ga ik me even aan het werk zetten…
de ABU’s , Mitchells en DAM’s roepen me…

Ignace van de Wiel
optitech@telenet.be
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

KALENDER 2019
Het bestuur van ons verzamelkluppie heeft voor u de
volgende beursdata vastgelegd:
EMPELBEURS 2019: zaterdag 9 maart
"De Lachende Vis", Empelsedijk 21,
5235 AD Oud-Empel
EUROBEURS 2019: zaterdag 26 oktober
"Van der Valk Hotel Vught", Bosscheweg 2,
5261 AA Vught
PAK DIE AGENDA EN NOTEER GELIJK!!!
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De geschiedenis van Warner & Wyers
Het boek "Warner & Sons - Wyers Frères" is
van de hand van Bernard Defrance en Philippe
Bridou. Maar in feite is het een staaltje van
prachtig teamwerk: naast Bernard en Philippe,
werkten ook nog Véronique Van Weddingen
(lay-out) en David Rowlands (vertaling) eraan
mee. Met zijn sublieme fotografie en
bijhorende lay-out is het een waardevolle
aanvulling voor de bibliotheek van elke
verzamelaar. Leuk extraatje: het boek is
tweetalig opgesteld (Engels - Frans), en zou
dus voor ieder leesbaar moeten zijn.

komen erin op voor de belangen van de
sportvissers en stellen stroperij en misbruiken
door beroepsvissers aan de kaak. Terwijl ze
natuurlijk niet nalaten van de loftrompet te
steken voor de producten uit hun uitgebreide
gamma. Verstand van marketing hadden deze
jongens dus wel.
Als klap op de vuurpijl winnen ze in 1900 de
gouden medaille op de wereldtentoonstelling in
Parijs. Het overlijden in 1908 van de jonge
(38j.) Olivier betekent het begin van het einde.
In 1933 komt er een fusie met Brehier en
neemt de eigen productie een einde. Wyers
Frères zal zich enkel nog beperken tot het
verkopen in Frankrijk van het beste wat er op
de Engelse markt te vinden was. En ze
durfden het toen ook al om producten onder
eigen naam te verkopen. Neen, is er echt niets
nieuws onder de zon...

Geschiedenis
In dit werk wordt de geschiedenis van twee
Engelse families uit Redditch beschreven.
Redditch was in de 19de eeuw wereldleider
voor de fabricage van naalden en... haken.
Andere bekende namen uit deze stad waren
Allcock, Grahame, Milward, Young en nog
enkele andere. Het bedrijf(je) van Wyers werd
er gesticht in 1804. In 1848 huwt Charles
Wyers met Mary Warner (erfgename van een
ander bedrijf). In 1860 vestigt het koppel zich
in Parijs, waar al sinds 1855 een filiaal is van
Wyers. Hun twee zonen, Frank en Charles,
stappen eind jaren 1870 in de zaak. Op de
keper beschouwd was dit dus een
multinational "avant la lettre". De reeds in
Parijs gevestigde zaak van Warner & Son krijgt
de naam F.C. Wyers, waarbij de neven Frank
en Charles de enige officiële opvolgers
worden.
In 1892 verlaat Frank het bedrijf en zijn jongere
broer Olivier neemt zijn plaats in. "Wyers
Frères" is een feit. Nog steeds wordt vermeld
dat alle verkochte haken uit Redditch komen...
Vanaf 1897 verschijnt een eigen tweewekelijks
hengelsportmagazine "La Pêche Moderne". Ze
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Echte juweeltjes zijn het…

Baanbrekend
Bij het doorbladeren van het boek valt het op
hoe baanbrekend de firma Wyers Frères te
werk ging. Zij waren de eerste promotors van
het gebruik van een draaiende reel voor het
vissen met kunstaas ("spinning"). Als sponsors
van de Fishing Club de France en de Casting
Club de France kregen ze een vaste plaats als
leverancier voor de toenmalige elite onder de
sportvissers. Maar ze waren dan anderzijds
ook weer niet te beroerd om ook viswedstrijden
voor het "gewone" volk te sponsoren.

Wegdromen...
Wil je weten hoe en waarmee er een eeuw (en
langer) geleden werd gevist, dan kan je
wegdromen bij de prachtige foto's van lepels
en spinners (!) uit parelmoer. Verbaas je over
een enorm aanbod van devons en "weedless"

lepels (!). Op alle kunstaas staat wel netjes
Redditch als origine aangeduid. Want ook
Franse vissers waren toch een tikkeltje
chauvinistisch en wat van ver komt is altijd
beter, niet? Op kunstaas horen maximaal 3
dreggen, denk je? Dit was een lachertje voor
die jongens. Hoe meer haken, hoe meer
vreugd! Vergaap je aan de spinnervliegen,
zoals Mepps die decennia later zou
heruitvinden. Ook devons uit hoorn en been
kan je vinden. Maar ook devons met een
lichaam uit een schacht van veren of
guttapercha en zelfs zijde.

Of aan een automatisch landingsnet en
allerhande vliegvistoebehoren.

Let eens op de kunstaasredder in deze
“panoplie”
De hengelsportzaak van Wyers was gevestigd
aan de Quai du Louvre in Parijs en sloot in
1983 definitief de deuren. De inboedel van de
winkel werd in 1999 tegen astronomische
prijzen verkocht op een veiling in Londen.

Zelfs de “starbacks” ontbraken niet!
Liever een reel? Geen probleem: zowel houten
reels in Nottingham-stijl, maar later ook in
koper en in aluminium behoorden tot het
assortiment. Vliegenreels waren er in koper en
in aluminium. De grootste modellen waren
geschikt voor het zalmvissen, maar konden
ook voor het karpervissen worden ingezet.
"Skeletton"-reels waren beschikbaar voor
witvis en forel. Een vliegenreel met lijnvenster
komt voor in de cataloog uit 1911. Maar in
1895 waren ze al exclusieve verdelers van
automatische vliegenreels gebouwd door
Yawman & Erbe uit Rochester, USA. Ook in
1895 verschijnt de serie reels "l'Euréka", het
kleinste model mat 1 1/2 inch.

Hengels en nog veel meer
In 1880 wordt reclamegemaakt voor een
vliegenhengel in splitcane “la Sanspareille”. De
3-delige hengel was voorzien van intermediate
whippings en zoals toen gebruikelijk voorzien
van twee toppen en leverbaar in lengtes van 9
tot 12ft. Op aanvraag kon de hengel geleverd
worden met “steelcenter”.
Ook vaste hengels in bamboe of in Spaans riet
zaten in het aanbod. Net zoals reishengels (of
fietshengels)
en
verschillende
types
baitcastinghengels. Denk verder nog aan
sublieme maden-, wormen-, en insectendozen.

De prijs van 110 euro is dan wel niet min voor
het boek, maar bedenk dat het om een
bibliofiele uitgave gaat (uiteraard hard cover)
met een beperkte oplage, in full colour en in
een speciaal formaat gedrukt. Naar mijn
bescheiden mening is dit een toekomstig
collectors item... Dit boek koop je dus niet
gewoon "voor de heb" maar wel om er eerst
zelf volop van te genieten en het daarna lekker
te laten liggen op de salontafel. Daar zal het de
nodige nieuwsgierige blikken trekken en
vragen oproepen bij de bezoekers. En net dat
laatste vinden wij verzamelaars extra leuk, ja
toch?

Tot slot
Deze hele beschrijving kan slechts een
voorsmaakje zijn, want het ontdekken van de
honderden afbeeldingen in kleur is pas de
echte pret. Het boek is uitgegeven bij
Buzzaroïd Pictures, telt 166 pagina’s, meet 29
op 25cm (!) en kreeg het ISBN-nummer 078-27466-5173-9 mee.
De auteur vertelde me dat hij enkele
exemplaren meeneemt naar onze beurs op
27/10. U bespaart dan portkosten en de auteur
zal uw exemplaar graag signeren. Zoals jullie
al weten: vroege vogels vangen de wurmpies.
Luc de Medts
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Van sportvissertechniek over naar hengelsportantiek
Vorige week, om exact te zijn op zondag 17
juni, kreeg ik een mailtje van Herman
Verswijveren met de vraag/verzoek om nog
een bijdrage voor het herfst 2018 clubblad te
schrijven. Even snuffelen in mijn digitale
archief vertelde me dat ik al een stukje tekst
over ons clubblad als datingsite geschreven
had. Maar omdat het een kort stukje was, lijkt
het me een goed idee om nog wat extra kopij
aan te leveren. Het onderwerp van deze
bijdrage kreeg ik in de laatste week van juni
per post aangereikt in de vorm van een aantal
binnen- en buitenlandse hengelsportbladen.
Zou ik 10 -15 jaar geleden ditzelfde pakket
leeswerk in dezelfde periode in mijn
brievenbus gevonden hebben, zou de volgorde
van open maken en lezen totaal anders
geweest zijn.

de
50ste
keer
onze
zomervakantie
doorbrengen. Waar blijft de tijd?! Terug naar
die stapel visbladen. Vroeger, ik weet niet
precies tot wanneer, ging het snoekseizoen op
1 juli open en dat was voor mij altijd een echte
feestdag. Hoewel ik vind dat herfst en winter
betere seizoenen zijn om op snoek te vissen
dan de zomer, probeerde ik vaak begin juli
nieuw kunstaas en systemen uit. In de
hengelsportbladen viel daarover het nodige te
lezen en dat deed ik dan ook. Op mijn
nachtkastje ligt nu een aardig stapeltje bladen,
de oogst van de laatste juni weken en het zijn:
In-Fisherman July 2018, De Roofvis 126,
Tackle Trade World June 2018, Snoekerijen
134, Fisch und Fang juni 2018, Catch Cult no
7, Het Visblad juli 2018, Der Raubfisch
03/2018, Vissen AHV juni 2018 en last but not
least Classic Angling no. 113. Dit laatst
genoemde blad is zonder enige concurrentie
mijn favoriete blad, wat ook te zien is aan de 2
oude CA nummers 21 en 22 uit begin 2003 die
ook bovenaan op de stapel liggen. Hoe dat zo
komt?, zal ik uitleggen.
Een van mijn beste investeringen.
Ik ben in 2007 abonnee van dit blad geworden
en toen waren er al zo’n 50 nummers
verschenen. De vele gevarieerde artikelen
gaven me niet alleen veel leesplezier maar ook
indicaties over de waarde van oud hengelsport
materiaal. De verslagen van de vele auctions,
de besprekingen van oude en nieuwe boeken
en de achtergrond informatie over iconen uit
de hengelsport hebben mij veel geleerd, zeg
maar mijn geest verrijkt.

Door artikelen in Classic Angling ben ik
zaken gaan nakijken en opzoeken in de
oude Hardy catalogi die ik verzameld heb.
Een driedubbele feestdag
Laat ik bovenstaande kop eerst maar even
toelichten. Vanaf midden 80er jaren, toen ik als
kleine zelfstandige zelf mijn vakanties kon
vaststellen, ging de familie Eggers bijna altijd
eind juni naar de Ossiachersee in Oostenrijk
waar ik dan op 1 juli mijn verjaardag kon
vieren. Dit jaar vier ik mijn 75ste verjaardag
met kinderen en kleinkinderen wat later op
deze stek, oorzaak schoolvakanties. De hele
familie komt dan naar Seehotel-Camping
Hoffman in Steindorf waar Tine en ik dan voor
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Ik vind deze oude snoekspullen nu
interessanter dan nieuwe hengels, molens
en kunstaas.
In een nummer las ik dat het mogelijk was
oude nummers te bestellen en ik heb meteen
de eerste 49 missende nummers bij big boss

Keith Elliott besteld. Zo’n 12 jaar geleden was
ik echter nog volop bezig met artikelen
schrijven, beurzen bezoeken en snoekvissers
gidsen en van oude nummers van CA lezen
kwam niet veel terecht
Op een bepaald
moment heb ik deze 49 nummers in een doos
met andere oude visbladen opgeborgen en
daar hebben ze vele jaren rustig gelegen tot…
Tot dit voorjaar Paul Morgan van Coch-YBonddu Books op visite zou komen om te
praten over bijzondere boeken waarvoor ik een
goed tehuis zoek. IK vond deze oude CA
bladen tussen oude jaargangen van Fisch und
Fang en begon ze meteen vanaf nummer 1 te
lezen. Nu ben ik dus gevorderd tot nummer 21
en verheug me op de nog te lezen 28
nummers. Ik kwam veel informatie tegen over
oude boeken en catalogi die ik bezit, over oud
kunstaas, oude molens en hengels en andere
zaken die met de sportvisserij te maken
hebben/hadden. Zonder het hardop te zeggen
ben ik tot de conclusie gekomen dat ik anno
2018 me veel meer verdiep en bezig houd met
zaken uit het verleden dan met actief vissen,
testen van nieuw kunstaas en materiaal en
daarover te lezen en te schrijven zoals ik vele
decennia gedaan heb.
Er zijn diverse factoren die zelf vissen
moeilijk maken.

Ouderdom komt met gebreken, een gezegde
waar ik iedere dag mee te maken heb. Het
begon 5 jaar geleden met Diabetes type 2 en
polyneuropathie in beide voeten. Twee jaar
geleden kwam daar de diagnose Parkinson bij
en werd het vissen vanaf een schuine oever in
de polder en een wankel bootje om te trollen
min of meer levensgevaarlijk. Toch voel ik dat
deze beperkingen niet de hoofdredenen zijn
dat ik me de laatste jaren meer aangetrokken
voel tot het antiek in de hengelsport dan tot de
sportvissertechniek. Ik lees tegenwoordig met
veel meer plezier een natuur belevend verhaal
van Jan Schreiner dan een technisch boillie- of
voerboten-artikel van een moderne karper
fanaat. Ik vraag me vaak af of dit gevoel van
voorliefde voor sfeer, oude spullen, natuur
belevenissen bij veel VHV leden ook bestaat?
Zelf ben ik verschrikkelijk tevreden met deze
gemoedsverandering want het geeft me de
mogelijkheid om op een passende manier met
mijn hobby bezig zijn. Ik heb zelfs de
mogelijkheid om over antieke zaken en minder
technische
gebeurtenissen
uit
mijn
sportvisserleven te schrijven. Zo heb ik net
vorige week deel 20
van een serie
Ontmoetingen aan de Waterkant ingeleverd,
zie www.fischundfang.de , bij Thomas Kalweit,
redacteur van deze drukbezochte F.u.F.
website.
Blijft over de vraag die ik regelmatig krijg van
collega’s, vismaten en vrienden: of ik het
struinen met de spinhengel in de polder niet
erg mis? Mijn eerlijke antwoord is dat me dat
heel best meevalt en ik mijn beperkingen
accepteer. Binnenkort ga ik ook alle oude
nummers van ons eigen clubblad nog eens op
mijn gemak doorlezen en dan zal ik zeker en
vast stof vinden voor een artikel.
Jan Eggers

Op deze manier een poldersnoek landen is
echt verleden tijd.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Heb je er al eens aan gedacht om een artikel te
schrijven?
Gewoon doen!
Wij zorgen ervoor dat het een ereplaats krijgt in ons
magazine…
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Wat valt er buiten de eigen "schatkamer" te beleven?
Ik wil proberen ondanks de drukke verhuiswerkzaamheden enige aandacht te besteden
aan evenementen welke voor hengelsportverzamelaars interessant (kunnen) zijn. Ik zal
het globaal aangeven en wanneer het gaat om
data weet ik die van sommige manifestaties uit
mijn hoofd. Sommige activiteiten zijn al achter
de rug: kijk dan maar naar volgend jaar. Waar
data niet worden vermeld is meestal een blik
op internet voldoende. Ik heb het helaas nog
niet voor elkaar gekregen dat de organisatoren
van een en ander mij automatisch de data
doorgeven. Komt misschien nog…
Veilingen
Ik begin met Neil Freeman, Mullock en
Hildebrandt (de organisator van deze laatste
veiling is gewisseld, de naam is gelijk
gebleven).
Gewoon
even
Googelen.
Hildebrandt veilt over enkele maanden en een
eerste blik op de aangeboden spullen zegt mij
dat het de moeite waard is…
Annen
is een klein dorpje in Drenthe. Daar wordt, net
als in meerdere pittoreske Drentse dorpjes in
de zomerperiode een Brinkmarkt gehouden, op
diverse zondagen. En soms staat daar iemand
een hoeveelheid hengelspullen (nalatenschappen vaak) te verkopen.
Met een beetje geluk kom je daar leuke spullen
tegen. Voor de data… inderdaad. Soms hoor
je van mensen die thuis een verzameling
hebben en er mee willen stoppen. Dat kan heel
interessant zijn. Maar je hebt niet altijd de
hoofdprijs.
Bakkeveen is een grote (en leuke)
buitenmarkt, soms wel 500 + kramen. Beslist
sfeervol.
Apeldoorn
in de maand juli, op zaterdagochtend langs het
kanaal. Wees wel vroeg, want als ene Karel je
voor is geweest dan is er niet veel betaalbare
kwaliteit meer te vinden. Al legt Karel de lat wel
hoog. Hou je aan de parkeeraanwijzingen…
Ook aan een water ligt de kofferbakmarkt in
Oss. (Geffense Plas). Er staan een paar vaste
hengelspullenaanbieders met een zeer royaal
assortiment en zeker niet te duur. Met kennis
van zaken en niet te beroerd om eventueel
naar iets uit te kijken als je naar iets zoekt.
Huy/Wanze
Dit is vaak begin februari; ik sta er zelf ook. En
ben er nog nooit teleurgesteld. Franstalig, veel
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vliegvisspullen. Aardige mensen en vaak wel
iets bijzonders. Een aanrader!
Empel
De voorjaarsklassieker van onze club. Ik hoef
daar niet veel over te zeggen. Een mooi
moment om elkaar te ontmoeten en om bij te
praten. Kleinschalig maar daardoor sfeervol.
Als leden eens van wat spullen afwillen dan is
dit een perfecte locatie. In een kwartier heb je
een goed beeld gekregen van het aanbod,
vaak zeer de moeite waard. Meestal loopt het
bezoek dan wel uit wanneer er verdieping van
contacten (met veel informatie uitwisseling)
plaatsvindt. Ik heb er in het afgelopen jaar in
elk geval leuk zaken gedaan.
Hastière
Helaas heb ik in het afgelopen jaar hier geen
beurs bezocht. Ik kon geen informatie vinden
waar ik voldoende houvast aan had om een
lang weekend in deze omgeving mee te vullen.
Wel jammer want ook hier heb ik in de loop der
jaren veel leuke spullen "frappé sur la tête"
(inderdaad "op de kop getikt", m’n Frans is nog
steeds niet sterk).
Almere
De Snoekstudiegroep (SNB) heeft haar
jaarlijkse "Pike Experience" op 7 oktober
gepland op de bekende locatie in Almere. Daar
is ook een 2e hands "ruilbeurs" aan gekoppeld
en op grond van een inmiddels ruime ervaring
hiermee kan ik een bezoek aan dit gebeuren
aanbevelen. Vaak mooie spullen (naast een
paar kruiwagens vol fraai kunstaas van The
Pike Ferret….) worden hier aangeboden. De
sfeer is heel gezellig, veel nieuwe zaken
worden uitgeprobeerd en met een beetje geluk
zijn er leuke spullen te "vangen".
Fly Fair
Om de 2 jaar wordt er een Fly Fair gehouden.
Lokatie "De Berenkuil" te Nijkerk. Dit is
inmiddels een goed georganiseerde happening
geworden die steeds meer gaat lijken op de
Fly Fair zoals die in de jaren 80 van de vorige
eeuw op IJsselstein werd gehouden. Voor
vliegvissers het grootste evenement in West
Europa. Met een royale 2e hands spullenhoek
waar
regelmatig
verzamelwaardig
vliegvismateriaal valt te ontwaren. Ook de
plaats om je overtollige vliegvisattributen aan
te bieden; er zijn doorgaans veel (potentiële)
kopers.

Temploux
Dit jaar red ik het niet om de megagigantische
brocantemarkt in Temploux te bezoeken. Dit
vindt op 25 en 26 augustus plaats. Andere
activiteiten (o.a. mijn verhuizing) interfereren
met deze enorme markt. Jammer helaas, niets
aan te doen.

U merkt het, ik heb me wat in moeten houden.
Al zit ik volop tussen de hengelspullen. Ik heb,
met pijn in het hart, vele jaargangen
hengelsportbladen moeten wegdoen. Wel
geprobeerd er heel snel nog interessante
items uit te vissen... maar dat is me slechts ten
dele gelukt.

Engelse "Fairs"
Hoe de relatie met Engeland in politiek opzicht
zich zal ontwikkelen moeten we afwachten; of
de Brexit een gunstige of nadelige invloed zal
hebben op onze verzamelbehoefte is lastig in
te schatten. Wij zijn zo vrij geweest enkele
maanden terug naar Newark te gaan (met een
georganiseerde busreis, ze worden nog
gehouden…). Toch weer ouderwets leuk. Wel
veel slenteren, goed rondkijken, maar op
hengelsportgebied gelukkig toch weer leuk
zaken gedaan. En bekenden gezien. Hier
kijken we dus met plezier op terug. En de pond
wordt steeds lichter... Mooie ontwikkelingen
toch!

Over artikelen die ik wel heb kunnen "redden"
hoop ik later nog eens te schrijven. Als mijn
leven in een rustiger "verzamelwater" is
geraakt. Wat ik o.a. terugvond was een
bouwtekening van een "Zelfbouw werpmolen".
In het blad "Handig bekeken" (het hobbyblad
voor vader en zoon). Een magazine uit de 50er jaren. Om precies te zijn: in no. 9 van maart
1953; een maand na de watersnoodramp. In
het decembernummer van 1952 is een artikel
over het zelf maken van een splitcanehengel
geplaatst. Ik zou het heel leuk vinden ook dat
nummer in handen te krijgen. (PS.: de
bibliotheek van Sportvisserij Nederland heeft
dit artikel niet; dat gaan we goed maken).
Overigens: het technische niveau dat nodig is
om vanaf de gedetailleerde bouwtekening een
functionerende molen te maken is mijns
inziens minstens HTS werktuigbouw… Wie
durft de uitdaging aan? De schrijver van het
artikel, de heer R. Huizinga, is een
Hilversumse Sportvisser. Als verzamelaar zou
ik best wat over hebben voor zo’n molentje.
Reacties zijn hartelijk welkom.

Classic Angling
In dit fraaie blad met soms ontroerende
verhalen (een tijdje terug las ik een verhaal
over Dermot Wilson, ik heb nog een paar
schitterende catalogi van hem uit de jaren 70)
proberen we ook vanaf de vaste wal zo nu en
dan een artikeltje te plaatsen. Het moet nog
groeien maar hengelaars weten dat geduld de
basis is voor ons hengelgenoegen.

Harry Kelly

Ga je aan de slag, Carl?
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Makkie, toch?
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Toen was service nog heel gewoon...
Ik zie het de laatste tijd wel vaker: komt er
iemand met een vrij nieuwe molen met een
mankement. En of er reserveonderdelen voor
zijn? Tja, 12 kogellagers en 13 ongelukken,
meestal is de schade niet te verhelpen of de
onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar. En daar
sta je dan, hoe anders was dat pakweg zo'n 50
jaar geleden toen de meeste molens nog
gewoon in Europa gemaakt werden. Elk merk
had zo zijn eigen dealer en ook service
systeem zodat in geval van mankementen, de
molen snel gerepareerd kon worden of de
juiste onderdelen besteld konden worden.
Meestal hadden de hengelsport winkeliers
onderdelen op voorraad, vaak van de molens
die zij verkochten. Ik herinner mij mijn eerste
Mitchell 308 waar ik gewoon reserve
onderdelen voor kon kopen in 1981.

De molens bleven ook langer in het gamma,
niet elke 6 maanden een nieuw model. Zodat
de voorraad aan onderdelen overzichtelijk
bleef en de service ook gegarandeerd kon
worden. Als ik zie wat voor een moeite er
gedaan moet worden om aan onderdelen voor
moderne molens te komen kom ik voor mijzelf
tot de conclusie dat het vroeger toch beter
was.
Als ik de grote merken van toen er bij pak
begin ik met Mitchell, helaas is hun ster aan 't
tanen. Één van hun sterke punten was het op
voorraad hebben van onderdelen wereldwijd.
In zogenaamde dealerdozen waren de
onderdelen per type molen gesorteerd.
Daarnaast waren er de kleine fieldkits met de
onderdelen voor snelle reparaties. Naast
Mitchell had ook ABU een prima dealer
service. Ik heb in de loop der tijd een aantal
van deze dozen weten te bemachtigen zodat ik
nooit zonder onderdelen kom te zitten en ook
anderen kan helpen.
Onderdelen worden schaars en het loont de
moeite om, als de kans zich voordoet, de
reserve onderdelen van de molens die je
gebruikt te vergaren!
Dries Hanzens

Onderdelen dozen van Mitchell
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

17

Boeken (2)
Over mijn passie voor mooie en zeldzame
boeken -in feite voor boeken tout court- heb ik
reeds vroeger uitgeweid in dit blad (zie
nummer 25, najaar 2006; wat vliegt de tijd
snel…). En het gaat niet alleen over
visboeken; ik heb nog veel andere interesses.
Ik wou het echter nu niet hebben over de
inhoud van boeken, maar wel meer over het
aspect ‘onderhoud’. Veel oudere boeken die
men tweedehands koopt zijn in minder goede,
om niet te zeggen erbarmelijke staat. Oorzaak
is veelal de tand des tijds maar ook de foutieve
of slordige behandeling.
Welke factoren kunnen nu boekonvriendelijk
en nefast zijn?
Het licht is dé grote boosdoener. Het verkleurt
papier, tast de kleuren van de omslag of hard
cover aan en droogt (lederen) inbindingen uit.
Direct en indirect UV-licht zijn ongetwijfeld de
grote, zoniet de grootste boekenvijand.
Daarom is het bvb. belangrijk dat je rekening
houdt met de zon/lichtinval bij de inplanting
van je bibliotheek. Dat heb ik vroeger wel eens
verwaarloosd...
Temperatuur is ook belangrijk. Ideaal is tussen
de 16° en 21° Celsius. Vochtigheid speelt
onbetwistbaar ook een rol en ligt best tussen
de 45 tot 60 %. Thermo- en hygrometer
kunnen dus behulpzaam zijn. Bovenvermelde
cijfers zijn wel slechts richtinggevend. En dan
is er vervuiling (rokers!), biologische factoren
(allerlei insecten zoals boekwormen en dito
luizen) en menselijke fouten zoals slordige en
slechte manipulatie.

Persoonlijk heb ik heel wat boeken gekocht
met een lederen omslag. Anderzijds heb ik ook
heel wat boeken (die voor mij belangrijk of
waardevol waren) in leder laten inbinden. Daar
hangt natuurlijk een prijskaartje aan maar...
quand on aime on ne compte pas... (als je
liefhebt tel je niet...). Mijn liefde voor leder uit
zich ook in mijn vele hengelkokers,
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vliegenetuis en prullaria. Maar meer dan welk
ander materiaal ook kan leder meer onderhoud
vragen. En daar wil ik nu wat meer in detail op
ingaan.
Voorafgaandelijk moet je beslist weten dat
leder behandelen steeds zeer bedachtzaam en
spaarzaam moet gebeuren! Ik kan daar niet
genoeg de nadruk op leggen (heb ik tot mijn
schade en schande ondervonden). Gebruik
nooit veel product (welk ook) en doe eerst een
proef op een stuk leder dat je daarvoor
uitsluitend gebruikt (vraag een afvalstuk aan je
schoenmaker).
Er bestaan zeer veel lederlotions en altijd zul je
op de verpakking lezen dat het om
natuurproducten (dikwijks met bijenwas) gaat
die voedend, beschermend en reinigend zijn.
Maar zoals vermeld: eerst uittesten, zeker qua
kleurvastheid. Erg vervuild leder heeft eerst
baat bij een ledercleaner of lederzeep.
Persoonlijk gebruik ik o.a. een dergelijke lotion
die ik ooit kocht op de markt in Brugge.
Sommigen gebruiken en verkiezen de
alomgekende body/hand/gezichtscrème van
Nivea (blauwe doos). Wordt trouwens ook
gebruikt voor lederen zetels. Anderen nu
zweren bij doorsnee neutrale, kleurloze
schoencrème. Dit geeft trouwens ook een
bevredigend resultaat.
En wat gedacht van het ‘brouwsel’ op punt
gesteld door de British Library Laboratories
en/of de New York Public Library:
40 % watervrije lanoline (wolvet);
60 % pure koevoetolie.
Het eerste vind je bij de apotheker; het tweede
bij
een
lederspeciaalzaak
(bvb.
voor
paardenuitrustingen zoals zadels enz.). Het
afwegen en mengen maakt deze formule zeker
niet gemakkelijk. Tot vervelens toe herhaal ik:
zeer spaarzaam en omzichtig te gebruiken.
Gelijkmatig inwrijven.
Wil je dit allemaal verder uitdiepen en nog veel
meer te weten komen over boeken verzamelen
en onderhouden dan raad ik je aan:
Discovering Book Collecting, John Chidley,
Shire Publications, 2004 (algemeen - U.K.);
The care of fine Books, Jane Greenfield,
Skyhorse Publishing, 2007 (meer praktisch USA).
Beide boeken kocht ik bij mijn vriend Paul
Morgan
(Coch-Y-Bonddu
books
www.anglebooks.com). Paul is een trouwe
standhouder op de Fly Fair (Ndl) en de Fly
Happening
(Be)
alsook
op
diverse
manifestaties in het Verenigd Koninkrijk en
soms op onze Eurobeurs.
Hugo MARTEL

Visschen op zijn Gouds
"Visschen op zijn Gouds" is het meest recente
boek van de hand van Hans van der Kleij
(°1954). Hans heeft blijkbaar ooit niet enkel de
vismicrobe en het verzamelvirus opgelopen,
maar hij vond het ook zijn plicht om de
hengelgeschiedenis van zijn geliefde stad
Gouda te boek te stellen.

Hans was op jonge leeftijd al lid van een kleine
visclub in zijn (oude) woonwijk "Het Rode
Dorp" aan de "Nieuwe Vaart". Hij trok later de
vele visrijke polders rondom Gouda in om er
karper tijdelijk het leven zuur te maken. Hij
bleef een penvisser "pur sang" die aan de
elektronische toeters en bellen geen
boodschap had. In het hoofdstuk XXIII
beschrijft hij met onverholen weemoed zijn
wedervaren als lid van de "buurtvisclub" Rode
Dorp I.B.I.V.I. (Ik Boek Iedere Vis In). Hij laat je
mee genieten van de vangsten van mooie
karpers op de pen en met de vlok. Leuk
weetje: Hans woonde lange tijd in het Rode
Dorp aan de Kanaalstraat, waar ooit de eerste
visclub van Gouda werd gesticht.
In hoofdstuk XXI heeft Hans het over "Een
eigen Visscherijmuseum". Zijn museum omvat
zijn verzameling visspullen én boeken en is
tevens zijn werkplek voor het schrijven. De
ideale plek dus om inspiratie op te doen!

Het resultaat is een boek geworden waarvan
Hans als ondertitel koos voor "Historie van de
georganiseerde hengelsport in Gouda vanaf
ca. 1900 tot heden". Dit is echt geen
understatement want elke visclub (of
hengelvereen) uit Gouda komt aan bod.
Beginnend met de oudste: "De Rietvoorn"
(opgericht op 05/09/1904) en er gevestigd in
de Kanaalstraat 24.
Hans beschrijft op meesterlijke wijze het reilen
en zeilen, het wel en wee, de kommer en de
vreugde van alle Goudse hengelaarclubs. Hij
heeft het over de onderlinge (gezonde)
rivaliteit. En vooral over de nooit aflatende
zoektocht naar goed viswater dat de "vereens"
wilden pachten. Goed viswater betekende
immers meer leden... Ook de concurrentie met
twee grote naburige verenigingen (De Haagse
en Groot-Rotterdam) komt aan bod. Het areaal
aan (gepacht) viswater was voor elke visclub
primordiaal. Om nog maar te zwijgen over de
tweespalt tussen het aalvisrecht en het
schubvisrecht.

Een passage die ik helemaal niet verwachtte
draagt als titel "Vissen met Esox". De "esox"
die hier wordt bedoeld is niet de ons aller
bekende Esox Lucius, maar wel Esox Spinning
Club uit Vlaanderen. Ikzelf ben er geruime tijd
lid van geweest in de '70 en '80er jaren. De
intrede van Victor ("de Vikke") Marinus in de
club herinner ik me nog zeer goed. Het was de
tijd
toen
"weidelijke"
sportvissers
uit
Vlaanderen op zoek gingen naar goed
(snoek)viswater. Ze vonden dit over de grens
bij de Noorderburen. Ik denk dikwijls met
heimwee terug aan de visexpedities naar
Polsbroek (Het Wapen van Benschop), Wilnis
en Nieuwkoop. Voor Vlamingen ging toen een
nieuwe en schitterende viswereld open.
De teksten van de clubliederen hadden een
leuke aanvulling kunnen zijn. Anderzijds
maken de overvloedig aanwezige afbeeldingen
veel goed. Hans is een prototype van een
vissende verzamelaar!
Tot slot nog vermelden dat dit een hardcover is
(dus zeer netjes ingebonden) met 235
pagina's. De prijs bedraagt €27,50 en het boek
kan zowel in de boekhandel worden besteld
(vermeld dan het ISBN 978-90-8759-694-1) als
rechtsreeks bij de uitgever U2pi BV.,
Antwoordnummer 91025, 2509 VC Den Haag
(zie www.boekenroute.nl of www.jouwboek.nl).
Luc de Medts
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Verzamelen...
Lang geleden liep ik over de verzamelaarsbeurs in Utrecht. Als niet-verzamelaar wilde ik
wel eens zien hoe het er in de
verzamelaarswereld aan toe ging. Veel
standhouders hadden hun kraam ingericht met
wat zij verzamelden. Ik kwam langs een stand
met een man die dakpannen (!) verzamelde;
een vrouw had albums vol toiletpapier (Japans
wilde-dieren-toiletpapier, New Yorks kersttoiletpapier). Er was een stand met
rekenlinialen, Philishaves, keramiek van de
Olympische Spelen in 1928, enzovoort,
enzovoort. Op een gegeven stond ik bij een
kraam van een man die alles over thee
verzamelde. Een andere thee-verzamelaar
kwam aanlopen en ze raakten met elkaar in
gesprek.
-Ben jij nog naar die beurs geweest in
Enschede?
-Ja, natuurlijk.
-Nou ik ook. Moet je horen. Je kent toch wel
die rode Van Nelle verpakking uit 1954?
-Ja, heb ik...
-Die vond ik daar ook. Ik had hem al, maar hij
was niet te duur, dus ik neem hem mee.
-Okay.
-Kom ik thuis, houd hem naast de verpakking
die ik al had en wat zie ik?
-Nou?
-Zijn de letters GROTER!
Dit laatste riep hij uit met groot enthousiasme
en een ongekende blijdschap.

Verzamelaars... raar volk, dacht ik, terwijl ik
hoofdschuddend verder liep.
Ik wist toen nog niet dat ik enkele jaren daarna
tot het zelfde rare volkje zou behoren!
In mijn vorige artikeltje vertelde ik hoe ik
Mitchell-verzamelaar ben geworden.
Een paar woorden ter opfrissing van uw
geheugen. Een jeugdvriend, met wie ik als
jochie veel gevist had, overleed 15 jaar terug.
Ik werd door zijn weduwe gevraagd zijn
molenverzameling voort te zetten. Hij spaarde
niet één bepaald merk. Omdat ik in mijn
jongensdromen altijd al een Mitchell wilde
hebben, koos ik dat merk uit om verder te gaan
verzamelen.
Ik merkte al snel: voor verzamelen is kennis
nodig, veel kennis. Kocht sommige molens
veel te duur, andere molens uit de
overgenomen verzameling verkocht ik weer
veel te goedkoop. Gelukkig liep ik op een van
de eerste VHV-beurzen Jan Haanstra,
Mitchell-verzamelaar pur sang, tegen het lijf.
We bleken vlak bij elkaar in de buurt te wonen
en werden collega-verzamelaars én vrienden.
Van hem heb ik heel veel geleerd.
Ik kocht het Mitchell boekje van Joy van
Hengst en bezocht regelmatig het internet op
zoek naar Mitchell-informatie. Ook hoorde ik in
die dagen voor het eerst van eBay. De eerste
molen die ik via die veilingsite kocht was een
Mitchell 301 uit Amerika. Omdat in Amerika de
komma en de punt in getallen verwisseld
worden, bleek ik later een gigantisch bedrag
geboden te hebben. Gelukkig wist de tweede
bieder beter en “won” ik de molen voor 11
dollar en 80 dollarcent. Verzenden was toen
nog een dollar of tien, douanes deden niet
moeilijk over oude molentjes, kortom: de
Amerikaanse eBay-site was een plek waar je
goed kon scoren. Mijn verzameling groeide als
kool.
Mijn grootste vondst een jaar of acht geleden
Ik liep op de VHV-beurs ’s middags om een
uur of twee. Er waren Duitse, Italiaanse,
Franse,
Nederlandse
en
Engelse
standhouders. De grootste drukte was voorbij
en ik maakte mijn laatste rondje. Ik kwam
langs een Engelse standhouder en zag op zijn
tafel een rood plastic doosje staan.
Het deksel stond een stukje open en daaruit
stak de voet van een molen. Hé, Mitchellblauw, dacht ik bij mijzelf. Ik trok het doosje
naar mij toe en pakte de molen eruit. “Mitchell
440 S” stond er op.
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440 S ??? Ik verzamelde intussen al een jaar
of acht Mitchell molens, maar van een 440 S
had ik nog nooit gehoord. In mijn hoofd
begonnen bellen te rinkelen, sirenes te loeien
en kwam een angstaanjagende hebzucht
boven drijven. ‘How much?’, vroeg ik met een
onschuldige blik in mijn ogen. 'Thirty euros', zei
de man. Terwijl hij nog op mijn tegenbod stond
te wachten, had ik de molen al bijna in mijn tas
zitten.
'Is goed', zei ik haastig en de koop was
gesloten.

kreeg ik veel jaloerse reacties als:
"Frankenstein-reel" en "goed gefotoshopt".
Maar een jaar daarna werd er nog een
gevonden in Amerika én nog een in Nederland.
Toen kreeg de "ghost reel" pas echt erkenning
en verscheen hij in boeken en op de Mitchell
Museum Site. Mijn molen is, in tegenstelling tot
de twee andere, in bijna mint condition. Het is
een van de gouden stukken uit mijn collectie.
Ik heb de molen zelfs op mijn ING-betaalpas
laten zetten.

"Ik betaal graag voor/met een Mitchell"
De vondst van mijn leven: De "Mitchell 440
S"
Mitchell 440 S... nooit van gehoord. Op naar
de Mitchell-kenner bij uitstek, dus naar Luc de
Medts. Die heeft er, over zijn bril heen kijkend,
een half uur mee in zijn hand gezeten, terwijl
hij peinzend nee schudde. Ook hij had hem
nog nooit gezien of zelfs maar van gehoord.

In de loop van de jaren ben ik de mannen-vande-thee steeds beter gaan begrijpen. Ook ik let
nu op elk ander palletje, een bijzonder spoeltje,
een nog aanwezig stickertje en meer van dat
soort zaken die voor de leek pietluttigheden
zijn. Als ik eenmaal over Mitchell begin uit te
weiden, zullen er ook mensen hoofdschuddend
weglopen terwijl ze zachtjes fluisteren: "Die
loopt met molentjes..."

Ik was er natuurlijk niet te beroerd voor om
veel Mitchell verzamelaars van mijn vondst op
de hoogte te brengen. Vooral uit Amerika

Emile van Loon
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KALENDER 2019
Het bestuur van ons verzamelkluppie heeft voor u de volgende beursdata
vastgelegd:
EMPELBEURS 2019: zaterdag 9 maart
"De Lachende Vis", Empelsedijk 21,
5235 AD Oud-Empel
EUROBEURS 2019: zaterdag 26 oktober
"Van der Valk Hotel Vught", Bosscheweg 2,
5261 AA Vught
PAK DIE AGENDA EN NOTEER GELIJK!!!
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Press Release

Domesday and Beyond
Fred Buller

Recognised as the foremost authority on the history of angling, this is Fred Buller’s last
book, completed just before he died early in 2016.
From the moment his teacher told him he had a talent, Fred Buller began writing. He never
forgot his formative years and spent a lifetime of painstaking investigations into angling's
past, often travelling the length and breadth of the land at home and abroad gathering facts
and taking photographs which he stored, sometimes for years, until he could write a definitive
piece on his given subject.
Fred Buller has left us a wealth of knowledge in the pages of his many books and journal
articles, which have been published at home and abroad and he greatly enjoyed compiling
some of his favourite pieces for this book. Several pieces are published here for the first time,
adding to a unique and invaluable record of angling life and achievement.
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Over 400 pages, profusely illustrated with colour and monochrome illustrations and line
drawings, this is a most important work combining history and scholarship together with
investigation and anecdote.
The book is produced to the high level of quality that Watermeadow has set itself as a
publisher. Printed litho on 170 gsm silk paper, the standard edition is cloth bound with
coloured endpapers, a ribbon marker and matching head and tail bands. Gold blocked on
spine and supplied with a dustjacket.
500 copies of the cloth edition are printed.
The leather edition is specified to a particularly high standard. Fully bound in polished
antique burgundy goatskin over bevelled boards. It has handmade marbled endpapers, head
and tail bands, a matching ribbon marker, raised bands to the spine, gilded all edges, gold
blocked on spine with extra gold tooling on the insides of the covers. This edition will be
presented in a slipcase, lined with burgundy Suedel and with a curved opening to allow the
book to move smoothly in and out.
Just 50 copies of the leather edition are in production.
This is a heavy book and will be packed in a protective carton.
Cloth edition £48.00 Sterling
Leather edition £460.00 Sterling.
Approximate cost of packing and insured postage of the cloth edition to mainland Europe will
be £18.00 Sterling.
Approximate cost of packing and insured postage of the leather edition to mainland Europe
will be £29.00 Sterling.
Orders can be made via the website and Paypal. Prices via Paypal include UK postage but to
mainland Europe the cloth edition will require an additional £9.00 Sterling and the leather
edition an additional £20.00 Sterling.
Email enquiries: watermeadow@john-mason.co.uk
Telephone enquiries: 0044 7866 727943
Or 0033 240 078730
Website: www.watermeadowbooks.co.uk
Follow us on Facebook: Watermeadow Books
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Mutaties ledenlijst
J. ten Dolle
Hugo van der Goeslaan 7
3723 WK Bilthoven
Tel.: 0611395240
e-mail: jtendolle@ziggo.nl
boeken, speldjes en beeldjes van karper en
karpervissen
Jeroen Mur
Potmeer 6
3645 WX Vinkeveen
Tel.: 0297264223
e-mail: wmur@xs4all.nl
ABU reels
Nieuwe leden:
Jan Blokzijl
Paulus Potterstraat 14
7901 GA Hoogeveen
Tel.: 0528221576 / 0623444371
e-mail: jantjevis1962@live.nl
Boeken/werpmolens/houten artikelen/holglas
karperhengels/ spec: (CJW-holland-4 Nico de
Boer, Henny Mattemaker, Dick Langhenkel,
Jan B. de Winter)
Edwin van den Dungen
Maaslaan 12
2105 XC Heemstede
Tel.: 0621827962
P&M spinhengeltjes en ul reels
Han Emmen
Zaaren 170
5122 GD Rijen
Tel.: 0161227075
e-mail: hanemmen@home.nl
Fenwick glass
Job Kneppers
Oude Delft 224
2611 HJ Delft
Tel.: 0624656563
e-mail: jobkneppers@gmail.com
Karpervissen in de jaren '70 en '80
Beëindiging lidmaatschap:
Hans Brinkel
Jean-Paul Ceulemans
Rob Hofland
Hans Wynant
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