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VOORWOORD
Sta me toe om gelijk de koe bij de horens te nemen. Het clubblad dat je nu in beide handen houdt, is
het laatste nummer dat verschijnt. Wij hebben besloten om in schoonheid te eindigen. Het was de
voorbije jaren geen sinecure om telkens voldoende lezenswaardige kopij bijeen te sprokkelen. Van
meerdere medewerkers kon je voelen dat het “heilig vuur” stilaan doofde. Dan kon door de leeftijd zijn
of om gezondheidsredenen. Want geef toe: we worden er allen niet jonger op.
Ook het ledenaantal bleef de voorbije jaren dalen. Er zijn ongetwijfeld nog aardig wat “jonge”
verzamelaars actief, maar die hebben blijkbaar geen zin om in clubverband samen te gaan. Het
internet biedt nu een waaier van mogelijkheden die er vroeger niet waren. Communicatie gebeurt nu
in hoofdzaak digitaal en wij moeten deze trend volgen.
Het opdoeken van het clubblad heeft ook enkele gevolgen. Vanaf volgend jaar betalen jullie dan ook
geen jaarlijkse contributie meer als lid.
Ik begrijp dat bij iedereen nu de vraag rijst “houdt de V.H.V. dan op met bestaan”? Neen, helemaal
niet! De V.H.V. gaat verder met het organiseren van de jaarlijkse voorjaarsbeurs en de Eurobeurs in
het najaar.
Onze secretaris Herman Verswijveren zal ook in de toekomst uitnodigingen blijven versturen voor
onze beurzen. Want laat ons wel wezen, alles draait toch om die twee beurzen, niet ?
De website blijft online en zal komende winter grondig onder handen worden genomen. Het is wel de
bedoeling om in de toekomst te communiceren via onze website. Artikelen kunnen in een nieuwe
rubriek op de website verschijnen en zijn daar voor iedereen toegankelijk. Vorige nummers van het
clubblad blijven raadpleegbaar. Ook de rubriek met de “zoekertjes” wil ik een nieuw leven inblazen.
Ook een kalender met beurzen in binnen- en buitenland zal er een plaats vinden.
Wat onze voorjaarsbeurs in Empel betreft, is er vanaf volgend jaar een verhoging van de tafelhuur.
Door de stijging van de zaalhuur, zijn we verplicht vanaf dan 15,00 € te vragen per tafel. Wij denken
dat dit de deelnemers niet zal afschrikken om aan dit gezellig gebeuren deel te nemen.
Er rest me enkel nog om alle medewerkers, aan dit nummer en aan al de vorige nummers van ons
clubblad, van harte te danken voor hun jarenlange inzet. Een extra woord van dank gaat ook naar
Herman en Babs die er telkens voor zorgden dat het blad netjes in de bus belandde van de leden.
Vergeet ook niet dat alle nummers van het clubblad online zijn te raadplegen via onze website.
In dit laatste nummer kunnen jullie van Hugo Martel een boekbespreking, een artikel over zorg voor
boeken en een In Memoriam voor Remy Roels lezen.
Jan Eggers blikt even terug op verzamelaars en de verzamelingen die hij leerde kennen.
Harry Kelly neemt ons weer mee voor “een rondje door de velden”.
Hans van der Pauw laat ons genieten van de geschiedenis van het karpervissen.

VOLGENDE EUROBEURS: zaterdag 26 oktober 2019 in VUGHT
N.B.: het wordt zoals steeds dringen om nog een tafel te bemachtigen!
EMPELBEURS 2020: zaterdag 7 maart in Oud-Empel (tafelhuur wordt vanaf dan
15,00 €)
EUROBEURS 2020: zaterdag 31 oktober in VUGHT – wacht niet met
reserveren !!!
Van harte veel leesplezier toegewenst vanwege
Luc de Medts
Voorzitter
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The Flyfishers: A History of the Flyfishers’ Club van
Andrew Herd
Het nieuwe boek van Andrew Herd is... een
lijvig boek. Groot A4 formaat met 480 pagina’s
voor bijna 3 kg. Het is geen boek voor in de
zetel of in de trein; te lezen op een bureel of
aan een tafel (en in alle rust).
De auteur Herd (°1959) is een hengelsport
historicus die reeds menig geschiedkundig
vliegvisboek op zijn aktief heeft (The Fly en
History of Flyfishing in drie delen). Dit is zijn
grote hobby. Beroepshalve is hij geneesheer in
Durham, noord Engeland.

niet ongewoon in driedelig pak met das en
bolhoed te gaan vissen; het straalde ook een
zekere charme uit. Veel leerde de auteur ook
uit de jaarboeken van de club die nauwgezet
werden bijgehouden sinds 1884.
Mooi zijn de foto’s van het interieur van de club
in hun eerste lokaal, The Arundel Hotel, in
1888 en de vele opgezette vissen overal. Wat
mij zeker aansprak waren de foto’s van beats
aan de Test en de Anton (Fullerton Mill) waar
ik jaarlijks vis.

Het is ook een prijzig boek: £60.00 +
verzending. In onze munt betaalde ik in het
totaal maar liefst 88 euro. Dus: voor de echte
liefhebber (of de gek?). Het zou gaan om een
beperkte opgave met eerst voorkeur aan de
huidige clubleden en daarna aan de vroege
inschrijvers (hoewel ik daar mijn twijfels over
heb...). Ik vermeld dan maar niet de luxeuitgave in leder voor een slordige £450.
Het boek schetst dus de geschiedenis van
deze oude Engelse visclub, maar dit is dan ook
in feite de historie van het vliegvissen op zich
waar Engeland toch de bakermat van was.
Wanneer men de stichtende leden van de
Londense club in 1884 (de elite, zoals o.a.
Halford, Francis Francis, Kelson, William
Senior) bekijkt is het niet verwonderlijk dat
deze een rijke geschiedenis tegemoet ging.
Velen waren ook schrijvers: van Skues en
Walbram tot meer recent Falkus en Buller.
Over de techniek van het vissen ga je niets
lezen, tenzij over (oude) materialen. Veel
aandacht wordt besteed aan de oorlogsjaren
en de bombardementen op zuid Engeland (de
chalkstreams en Londen). De oorlog had ook
invloed op het vliegbinden want exotische
pluimen enz. werden zeer schaars en men
zocht en vond substituten. De klassieke
zalmvlieg begon aan zijn verval. De club had
een rijke verzameling aan allerlei materiaal,
opgezette vissen, oude foto’s, boeken en
noem maar op, alles tentoongesteld in hun
typische Londense club (waar men uiteraard
ook een salon, bar en eetgelegenheid had).
De club was men only... Vrouwen werden
slechts bij speciale gelegenheden uitzonderlijk
toegelaten!
Mooie zwart-wit foto’s uit het Victoriaans
tijdperk,
een
periode
van
voorspoed
(overzeese gebieden, industriële ontwikkeling)
en een welopgevoede middenklasse. Het was

Je zou denken dat deze oude knarren op
hun mobieltje aan het tokkelen waren… In
werkelijkheid houden ze een vliegendoos
vast.
Een foto ingekaderd met een deel van de
ietwat bijzondere dubbing die Austin gebruikte
bij het binden van de Tups Indispensable
(dewelke hij in 1900 cadeau gaf aan Skues)
spreekt ook tot de verbeelding.
De lijnen gewijd aan leden als Fred Buller (die
ik persoonlijk kende) en de ietwat excentrieke
Hugh Falkus (met wie ik correspondeerde)
doen mij uiteraard ook wat...
De 26 hoofdstukken (en de 10 bijlagen) lees je
niet in één adem. Neem het nu en dan ter
hand en geniet. Maar je moet uiteraard
interesse hebben voor het onderwerp (wat we
niet van iedereen mogen verwachten) en er
voor open staan.
Een “gem of a book”, maar met een fameus
prijskaartje…
Formaat: 215 mm x 280 mm
Linnen harde kaft (spijtig
stofomslag)
www.medlarpress.com

genoeg

geen

Hugo MARTEL
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Verzamelaars en hun verzamelingen nader bekeken
Tijdens de laatste VHV beurs in Oud Empel
vroeg de voorzitter min of meer achteloos of ik
nog een bijdrage voor het herfstnummer 2019
van ons clubblad wilde maken. Mijn positieve
antwoord wist hij al, alleen wist ik nog niet
waarover deze bijdrage zou gaan. Een dag
later kwam het idee voor dit artikel op een
bijzondere manier tot stand. We gingen die
zondag naar het museum “In ’t Houten Huis” in
mijn geboortedorp De Rijp om de tekeningen
van Henk Tol te bekijken. Als toegift had men
de
tentoonstelling
over
de
unieke
verzamelingen van elf echte verzamelaars uit
deze regio met een maand verlengd. Zeer
geïnteresseerd keek ik naar objecten als
paperclips, schaatsen, lieveheersbeestjes,
olielampjes, rozenkransen en ook nog iconen.
Meteen realiseerde ik me dat we als VHV ook
een dergelijke expositie met leuke, gevarieerde
spullen van onze leden kunnen organiseren.
Maar eerst maar een kleine inventarisatie
gemaakt van VHV leden met bijzondere
verzamelingen en wie weet wat daar dan van
komt.

Empel en Vught gezocht en aangeboden
worden. Deze groepen worden vaak weer
onder verdeeld in specialistische afdelingen.
Zo verzamelt Jeroen Mur vooral molens en
reels van Abu, had onze voorzitter een
geweldige collectie Mitchell molens en is Iwan
Garay op zoek naar molens van Nederlands
fabricaat.

Henk Kat was blij met deze SSR14
Mijn goede vriend Henk Kat mag ik ieder
moment van de dag bellen als ik in een doos
met kunstaas een Rapala plug in een aparte
kleur of soms een prototype gevonden heb. Ik
ga binnenkort bij Henk op visite om wat foto’s
te maken van zijn Rapala verzameling. Via
Henk kwam ik ook in contact met Duitse, Finse
en Zweedse Rapala verzamelaars. Ze
stuurden me digitale foto’s van hun
verzamelingen met daarbij de vraag of ik nog
aanvullingen had. Als voormalig adviseur van
deze Finse pluggen fabrikant heb ik heel wat
nieuwe modellen en pluggen in vreemde
kleuren mogen testen en de verzamelaars zijn
er gek op. En of het nu pluggen, boeken of
molens zijn, je ziet al meer dat veel
verzamelaars zich na verloop van tijd gaan
specialiseren en zo echte experts op een
bepaald deelgebied worden.

Een deel van de Abu collectie van Jeroen
Mur
Boeken, molens, hengels en kunstaas.
Bovenstaande vier groepen vormen de bulk
van de objecten die op de beurzen in Oud
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Veertig jaar geleden verzamelde ik vooral
Nederlandstalige visboeken en -bladen maar
door mijn samenwerking met grote snoek
professor Fred Buller, verschoof mijn interesse
al meer richting snoekboeken. Speciaal voor
dit artikel heb ik mijn boeken over de Esox
familie geïnventariseerd en weet nu dat het er
366 zijn. De meeste heb ik gelezen maar bij de
snoekboeken uit Finland, Rusland, Tsjechië,
Polen en Spanje bleef het bij plaatjes kijken.
Door Internet en de vele websites van firma’s
die snoekboeken aanbieden weet ik dat mijn

verzameling nog veel groter kan worden. Het
liefst zou ik interessante Nederlandse
visboeken en ingebonden jaargangen willen
ruilen voor missende snoekboeken. Ik merk
dat ik afdwaal van mijn oorspronkelijke verhaal
dus terug naar VHV en niet-VHV leden met
interessante verzamelingen.

op het gezicht van m’n collega. Vooral de
laatste jaren heb ik veel geruild met hierboven
genoemde verzamelaars en ik weet zeker dat
het spreekwoord “Van ruilen komt huilen”, hier
niet van toepassing was.
Op visite voor foto’s voor dit artikel.

Super Shad Raps in vele kleuren
Een deel van de Jan Schreiner verzameling
van Michel Vercoelen
Kees Ketting, Cor van Beurden en Hans
Durivou hielpen me op weg.
Begin 80er jaren begon ik artikelen over
kanjersnoek te schrijven en kwam ik in contact
met hoofdredacteuren en auteurs van boeken
over roofvis en dan vooral snoek. Ik kwam bij
veel van deze oudere collega’s wel eens op
visite en dan lieten ze trots hun verzameling
zien. Kees Ketting kon je blij maken met
automatische vliegenreels, Cor van Beurden
liet me oude Nederlandstalige visboekjes zien
en Hans Durivou verzamelde splitcane hengels
en kunstvliegen.
Door Kees Ketting kwam ik in contact met de
VHV en vervolgens met veel nieuwe
verzamelaars. Ik geloof dat Cor van Beurden,
die bij me in de buurt woonde en met wie ik
vaak viste, als een van de eersten een artikel,
met lijst, over visboeken schreef. Een lijst die
later o.a. door A.B.(Tom) Flipse uitgebreid is
en voorzien van richtprijzen in guldens.
Als hoofdredacteur van Voor en door DE
VISSER
kwam
ik
in
contact
met
gepassioneerde verzamelaars als D.H. van
Bommel, Jean-Paul Ceulemans, Hugo Martel,
Hennie Hoefakker en Michael Flipse. Dat was
de periode waarin ik me al meer begon te
interesseren voor visboeken in de Nederlandse
taal en veel geruild heb. Ruilen met andere
verzamelaars vind ik nog steeds interessanter
dan een dik pak bankbiljetten voor dat
missende item betalen. Het geeft me een
tevreden gevoel en vaak een brede glimlach

Een verhaal over leuke verzamelingen wordt
pas echt interessant als je ze kunt voorzien
van bijpassende foto’s. In de eerste jaren van
mijn verzamelkoorts ging ik al op visite bij Cor
van Beurden, Jan Schreiner, Andre Steentjes,
Hans Durivou, D.H van Bommel, Kees Ketting
en niet te vergeten Ome Karel Leydsman.
Ome Karel had een schitterende verzameling
postzegels met visserij onderwerpen. Ik vroeg
dan altijd beleefd of ik foto’s van de collectie of
topstukken mocht maken en het antwoord was
altijd positief.
Bij enkele van de huidige, actieve
verzamelaars heb ik voor dit artikel nog wat
nieuwe foto’s gemaakt en met plezier
geluisterd naar de mooie en soms spannende
verhalen die het verkrijgen van bepaald object
nog specialer maakte. Michel Vercoelen is
trots op de pijp van Jan Schreiner en Michael
Flipse kon ik gelukkig maken met een brief van
Rein van Rutten over zijn moeizame relatie
met Jan Schreiner. Hennie Hoefakker koestert
de gesigneerde luxe editie van Redmire Pool
en Jeroen Mur vindt de dozen vol met Abu
onderdelen het einde. Ik kan zo nog wel een
tijdje doorgaan maar doe dat niet want ik moet
nog foto’s selecteren.
Blijft over de vraag wat mijn topstukken zijn?
De luxe edities van boeken van Fred Buller en
Richard Walker met persoonlijke opdracht.
Misschien geeft dit artikel de aanzet tot een
expositie van mooie spullen van VHV leden
zodat er veel leden van kunnen genieten.
Jan Eggers
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Het karpervissen van weleer
Er is ooit een tijd geweest dat de treinen
nog op tijd reden, dat alle koeien in het
voorjaar gewoon opgewekt met klotsende
uiers de wei in konden springen en dat
stress geen epidemische volksziekte was.
In die tijd had hier in Nederland van
specimen hunting nog nooit iemand
gehoord. Leg je smartphone weg en relax.

doelgerichter aangepakt, het eerst in de
karpervisserij. Vóór die tijd werd er maar door
een kleine minderheid op karper gevist,
Brasem, voorn en baars waren de populaire
sportvissen en in de koudere maanden werd er
door de winterharde bikkels gesnoekt. De rest
bleef lekker binnen, hopend op misschien nog
wat zachte dagen in het vroege voorjaar
voordat op 16 maart de gesloten tijd inging.
Karper was toen een vis voor een handjevol
specialisten. Maar voor de grote massa voornen brasemvissers was het een ergerlijke
spelbreker, die wel mooi de dobber liet
wegzeilen, maar die daarna kalm en
onstuitbaar
wegzwom
tot
het
dunne
voorntuigje ging zingen in de wind en dan met
een felle kets kapot sprong.

De jaren vijftig en zestig. Wat was het allemaal
nog rustig en ontspannen aan de Hollandse
waterkant. Sla er de oude jaargangen van De
Sportvisser maar eens op na en er gaat een
wereld van stille plassen, wijde veenpolders en
onbedorven horizonten voor je open. Kick
Geudeker, Jan Schreiner en andere publicisten
hadden het in die tijd na lange pleidooien
uiteindelijk voor elkaar gekregen dat we wat
beschaafder waren gaan vissen: met lichter,
sportiever materiaal en een betere ethiek.
De meeste vissen werden nu netjes teruggezet
in plaats van op de kant gemikt of in een jute
zak gestopt. De verstokte ouwe knarren zaten
nog wel onwrikbaar achter hun lange bamboe
hengels, maar de jongere garde huppelde
vaak al vrolijk met een licht spinhengeltje door
de polder. Een snoekje hier, een paar
ruisvoorns daar, een schooltje baars
misschien, we zien wel wat we tegenkomen.
Begin jaren '70 begon daar verandering in te
komen. De zaken werden ernstiger en
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Kon je ook gericht vissen op die duikboten?
Volgens de meeste hengelaars was dat
onbegonnen werk. Daar was het leven
simpelweg te kort voor. Karpers waren nu
eenmaal toevalstreffers, en daar ging je niet op
zitten wachten.
Er waren maar weinig vissers die zich op
karper hadden gespecialiseerd en die erin
slaagden om er soms meerdere op een dag te
vangen. Weliswaar ging het dan doorgaans om
karpers van hooguit slechts een pond of vijf,
maar dat werd toen een normaal formaat
gevonden. Grote karpers waren in die dagen
vissen van tien pond of meer, en die werden
slechts bij uitzondering gevangen. Een
voorbeeld. Voor de oorlog en in de jaren vijftig
gold de Zaandammer Dirk de Vries als een
bijzonder kundig sportvisser, zeker als het om
karper ging. En wat wist onze Dirk dan zoal te
vangen? Dit is wat hij er zelf over schreef in De
Sportvisser van februari 1953:
"Ik ving in mijn leven enkele duizenden
karpers, waarvan er maar 3 tussen de 10 en
11 pond wogen, een 50 tot 60 stuks tussen de
7 en 8 pond, terwijl de rest lichter was, en
verreweg het meeste van 2 tot 3 pond. Van
deze 3 karpers van 10 tot 11 pond, ving ik er
twee in anderhalve vakantiedag, doordat ik
toen eens in een privé vijver mocht vissen,
waarin alleen maar grote karpers zaten. De 3e
ving ik in vrij water, als een grote uitzondering
op de duizenden karpers die ik in dergelijk
water ving. Zou ik in de eerstgenoemde vijver
ieder jaar b.v. een weekje kunnen hengelen,
dan zou mijn aantal grote karpers aanmerkelijk
hoger liggen. Verder hadden mijn bewuste 3
karpers toevallig ook 14 of 18 ponders kunnen
zijn."

Richard wie?

Zo stonden de zaken in de oertijd van de
Nederlandse karpervisserij. Niks specimen
hunting. Het idee dat grote vissen met de juiste
voorbereiding en benadering en met het
geschikte materiaal doelgericht zouden kunnen
worden bevist en gevangen bestond hier nog
nauwelijks. Er was in 1954 wel een prima
vertaling verschenen van Richard Walkers
boek Still-water Angling, dat in Engeland deze
nieuwe trend in gang zette, en op het omslag
daarvan stond ook duidelijk met koeienletters
"KANJERS! die ook u kunt vangen…", maar de
implicatie van die boodschap leek hier niet erg
door te dringen. Het boek werd in De
Sportvisser neergesabeld door Jan Schreiner het materiaal was onnodig zwaar en de
benadering ongeschikt voor de Nederlandse
omstandigheden - en zo ging de omwenteling
die het boek in Engeland teweeg bracht vrijwel
volledig aan Nederland voorbij. Er waren wel
wat kundige en vooruitstrevende sportvissers
die de superieure kwaliteiten inzagen van het
materiaal dat Walker had ontworpen, zoals de
Mark IV karperhengel (een soepele 10-voets
splitcane stok met een testcurve van 1½ lb),
maar Walkers benadering van het vissen zelf,
het gericht jagen op grote exemplaren, won
nog nauwelijks terrein. Hier te lande werd even
ontspannen als traditioneel doorgekarperd. En
met veel genoegen, zoals blijkt uit het
sfeervolle Sluimerend Dynamiet, dat Hans van

Onck en Cor van Beurden in 1961 het licht
deden zien - al hadden ook zij groot respect
voor Richard Walker. Als ik niets obscuurs
over het hoofd heb gezien, was Sluimerend
Dynamiet het eerste in Nederland uitgegeven
boek dat uitsluitend over het vissen op karper
ging.

Kees Ketting beval het zijn lezers 34 jaar later
nog van harte aan:
"Bevat alles over karperen rond de jaren
zestig, met technieken en vooral aas- en
voedersoorten die niet alleen nog steeds
werken, maar die bovendien naar verhouding
spotgoedkoop zijn. Voor jonge vissers,
opgegroeid met de boilie, een openbaring."

Een nieuwe wind
Begin jaren '70 begon de wind al wat te
draaien. In maart 1970 verscheen het boek
Karpervissen, geschreven door de schilder,
beeldhouwer en gepassioneerd karpervisser
Jan B. de Winter uit Zaandam. De Winter
kende enkele Britse karpervissers die in de
jaren '60 elke zomervakantie vissend in de
buurt van Vinkeveen hadden doorgebracht. Hij
had een open oog gekregen voor hun aanpak
en voor wat zich in Engeland afspeelde. Hij
bewonderde Richard Walker, zowel om zijn
instelling en zijn vernieuwende technieken als
om zijn voortreffelijke Mark IV karperhengel.
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Jan de Winter was waarschijnlijk de eerste
Nederlander die zich aansloot bij de voorhoede
van Engelse karperaars (al hoop ik Frans
Domhof in de jaren vijftig hiermee geen
onrecht te doen).

Hij werd een van de slechts zestien selecte
leden van de 'National Carp Group', die in
1968 werd opgericht - een jaar voordat de later
veel bekendere 'British Carp Study Group' van
start ging. Maar hoewel hij zo al wel met
nieuwe technieken in aanraking kwam, hield
De Winter zelf toch vast aan de klassieke en
beproefde methoden van karpervissen.
Zijn boek kan dan ook wat vismethoden betreft
nauwelijks vernieuwend worden genoemd,
maar de ervaring en het enthousiasme die
eruit spreken en vooral de nadruk op het
genieten van zowel het karpervissen als van
alle natuur en sfeer daaromheen, hebben veel
sportvissers
gegrepen
en
voor
de
karpervisserij gewonnen. En op deze manier
heeft het boek toch een niet te onderschatten
invloed gehad.
In de jaren daarna ontdekten ook andere
Nederlandse karpervissers de Britse karperscene. Enkelen van hen, onder wie Rini
Groothuis, sloten zich aan bij de British Carp
Study Group en gingen de in Engeland
ontwikkelde
technieken
en
materialen
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toepassen in Nederland. Groothuis schreef dat
andere fenomenale en invloedrijke karperboek,
Karper, dat in 1977 verscheen. Hierin werden
voor het eerst alle Engelse nieuwigheden
gepresenteerd: van aassoorten als Unox Smac
(luncheon meat), kattenbrokjes en allerlei
eiwitrijke pellets, tot afstandsvissen en niemand hier geloofde voordien dat het
mogelijk was - winterkarperen! En om het
succes van deze vernieuwende aanpak kracht
bij te zetten, stonden er in het boek foto's van
karpervangsten die zowel wat betreft aantallen
als afmetingen tot dan toe in Nederland
ongekend waren. Dat specimen hunting
werkelijk mogelijk was, werd de Nederlandse
sportvissers voorgoed ingepeperd.

De op kanjers gerichte Britse stijl van vissen
en alle daarbij behorende materialen en
technieken wonnen nu snel terrein in
Nederland. En Jan Schreiner, die als
toonaangevende publicist en leermeester van
de hengelsport tot eind jaren zestig het rijk
alleen had gehad en daarbij nog zelden
tegenspraak had ondervonden, werd nu in het
defensief gedrongen. Hij ageerde nog wel
verwoed tegen alle Engelse materialen, die
volgens hem vooral veel te zwaar waren, maar
vergeefs. Er was geen houden meer aan. De
Nederlandse
karpervissers
gaven
zich
enthousiast - en vaak ook kritiekloos - over aan
de Engelse stijl van karperen en ze deden
daarbij hard hun best om de vloed aan
Engelse termen, zoals test curve en freelining
en de juiste betekenis ervan onder de knie te

krijgen, zodat er een indrukwekkend jargon en
een ware subcultuur ontstonden. De
vooruitgang was onstuitbaar.

En nu?
Maar te midden van al het geweld van
batterijen
3-ponds
hengels,
snorrende
voerboten en naar de horizon fluitende
moppen lood of beton, zijn er tegenwoordig
nog altijd traditionele karpervissers. Vissers die
met een lichte hengel, een 6 of 7-ponds lijntje,
een fraai pennetje en een blikje maïs, op hun
gemak een eind de polder in lopen en zo op

hun manier volmaakt gelukkig zijn. Lui die
glimlachend hun schouders ophalen als hun
verfijnde visserij door de high tech jongens wat
meewarig wordt afgedaan als 'old school'.
Laten we over alle ontwikkelingen vooral niet
somber zijn. Wie dat wil, kan nog altijd vrijelijk
zijn eigen koers bepalen. En wie met de grote
stroom wil meegaan, is dat ook van harte
gegund. En wat mijzelf betreft, ik weet nog wel
een afgelegen plekje in de polder waar alle
vooruitgang kalm aan me voorbij gaat.
Hans van der Pauw
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Hugo Martel verkoopt een aanzienlijk lot van meer dan 80 Franse
boeken (hoofdzakelijk over vliegvissen) van de auteurs Pequegnot,
Carrère, D’Or Sinclair, Gaidy, Rocher, Burnand, De Boisset, Phélipot,
etc.
Alle boeken zijn in perfecte staat; vele met een lederen omslag.
Prijs is overeen te komen (enkel voor het hele lot).
Lijst op aanvraag: hugo.martel@skynet.be
Bezoek en inzage mogelijk na afspraak (Hugo woont tussen Brugge en Gent)
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Boeken (3)
Tot slot nog enige raadgevingen in verband
met het correct behandelen van boeken.
Velen maken aantekeningen in boeken of
onderlijnen een deel van de tekst. Doe dat
nooit met een pen, een viltstift of een marker.
Gebruik een potlood en dan bij voorkeur een
zacht potlood dat makkelijk kan uitgegomd
worden en geen diepe sporen (ingegrift)
nalaat. Ik opteer voor een type HB of een 6B.
Bladzijden doorsnijden (wat je bij oudere
boeken of exclusieve uitgaven soms nog moet
doen) doe je met een briefopener en niet met
een (scherp) mes of een breekmes (“cutter”).
Bladzijden plooien is ook uit den boze (zgn.
“ezelsoren”). Gebruik een bladwijzer of een
kleine post-it. Stof je boeken die niet in een
gesloten kast staan regelmatig af. Stof kan
vocht ophouden en dat is dan de ideale
broeihaard voor schimmels met verkleuringen
(zgn. “foxing”) tot gevolg. Veel boeken worden
beschadigd door gewoonweg uit de kast te
nemen, daar men de (slechte) gewoonte heeft
het boek met één of twee vinger naar voor te
doen kantelen en men daarbij een zekere druk
uitvoert. Fout! Men beschadigt hierbij (zeker na
veelvuldige
dergelijke
manipulatie)
de
bovenkant van de inlegrug (de band; in het
Engels “spine” –veel gebruikt), dewelke men
het “kapje” noemt. Hoe doe je dit het best?
Duw de boeken die naast het exemplaar staan
dat je wil nemen dieper in en grijp dan de
inlegrug met de volle hand. Boeken plaats je
altijd rechtop (behalve zeer zware en grote
exemplaren)
en
goed
tegen
mekaar
aangedrukt. Zo blijven de banden mooi recht
en zakken de boeken niet door.
Lederen omslagen die verkleurd/verbleekt zijn
kun je bijkleuren. Je kunt ook lederen kaften
meerdere schakeringen geven, zodat ze soms
een ouder, antieker of origineler cachet krijgen.
Er bestaan hiervoor (vloeibare) producten die
je zou kunnen vergelijken -mutatis mutandismet schoensmeer. Ik kocht deze producten in
speciaalzaken in de Verenigde Staten (ik heb
geen weet van dergelijke handelszaken in
België). Daar kun je trouwens ook voor een
prikje diverse stukken leder kopen om de
producten op uit de testen. Enkele producten
heb ik van o.a. Tandy Leather Company
(www.tandyleather.com) en Fiebing Company
(www.fiebing.com). Je vindt alle mogelijke
schakeringen; mijn meest gebruikte zijn de
bruine tinten “light”, “medium” en “dark” brown.
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Deze producten bevatten petroleum distillaten!
Dus opletten ermee! Onnodig eraan toe te
voegen dat men bij aanwending zeer
spaarzaam ermee moet omspringen en steeds
eerst moet uitproberen. Lees ook zorgvuldig de
raadgevingen en richtlijnen op de containers.
In de speciaalzaken kun je ook diverse
stempels kopen, zodat je bvb. je initialen of
een... vis op je boek kunt aanbrengen. Dit
vergt ook wel wat proefondervinding...
Een woord over “Ex Libris”. Ik ontleen de
definitie aan de vzw Graphia (zie infra). Een ex
libris of boekmerk is een gepersonaliseerd
eigendomsmerk dat in boeken wordt gekleefd
en bij voorkeur door een grafische kunstenaar
is ontworpen. De tekst en/of de illustratie op
het ex libris vertellen iets over de
persoonlijkheid of de bezigheden van de
eigenaar ofwel over het thema van het boek
waarin het ex libris wordt gekleefd. Ex librissen
zijn vaak zulke aantrekkelijke en artistiek
waardevolle prenten dat ze zijn uitgegroeid tot
verzamelobjecten die internationaal worden
geruild. Persoonlijk reken ik ook een stempel
tot de ex librissen. En je kunt ook ex librissen
kopen die blanco zijn en waar je dan zelf je
naam in kunt schrijven of je stempel
aanbrengen). Ikzelf heb een droog- of
blinddrukstempel (vind ik mooi, discreet en
geeft reliëf). Wil je hier meer over weten
verwijs ik naar www.graphia.be.
Verzamelaars van boeken wou ik wijzen op het
belang
van
het
behouden
van
de
“stofomslagen” of misschien beter gekend als
“dustwrapper” of “dustjacket”. Zij zijn van groot
belang bij de waardebepaling van een boek bij
verkoop. Een voorbeeld. Ik bezit het boek van
Hugh Falkus “The Stolen Year” (1965 – first
edition). Waarde MET stofomslag is £150;
ZONDER is £50… (bron: Paul Morgan, Cochy-Bonddu Books). Voor mij ligt hier het gaaf
boek “Nymphs and the Trout” van Frank
Sawyer, eerste editie van 1958 met
stofomslag. Ik kocht het op 31 oktober 2010 op
de Eurobeurs in Eindhoven voor 5 (vijf!) euro...
Wat het nu waard is...
Als besluit nog een interessante website voor
de
boekenliefhebber
en
-verzamelaar:
www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be.
Hugo MARTEL

Een rondje langs de velden...
Onder dit gebruikelijke kopje mijn bijdrage aan
de 2019 editie van ons VHV blad.
Ik probeer u eerst een overzicht voor te
schotelen van zaken en gebeurtenissen die op
een of andere wijze met onze (mijn)
verzamelhobby in verband staan. Er zitten een
aantal
persoonlijke
elementen
tussen.
Verderop komen ook meer algemene zaken
aan bod.
Mijn persoonlijke ervaringen zijn in het
afgelopen jaar behoorlijk beïnvloed door de
verhuizing van Zwolle naar Borculo in
augustus 2018. Borculo is een vriendelijk
stadje in de Achterhoek, met minder
vismogelijkheden dan Zwolle maar gezegend
met een heel aardige bevolking en een
geweldig mooie natuurlijke omgeving. De
aanleiding voor deze verplaatsing was de
behoefte om wegens leeftijd gerelateerde
(mobiele) beperkingen gelijkvloers te gaan
wonen. Dat in Borculo ook een van m’n
kinderen woont, was mooi meegenomen. We
zien met heel veel plezier terug op bijna 4
decennia Zwolse gastvrijheid.
Het in die jaren opgebouwde sociale netwerk
kwam plotseling een behoorlijk stuk verder
weg te liggen; best ingrijpend. Mijn
verzameling visspullen is in het kader van de
verhuizing fors uitgedund (ROVA, kringloop,
verenigingen), maar het overgrote deel is
gelukkig wel meegegaan en staat nu nog in
tientallen verhuisdozen te wachten op nadere
aandacht. De woonfunctie heeft prioriteit
gekregen, we zijn nu een jaar verder en het
meeste
staat
op
z’n
plaats.
De
hengelsportspullen zitten goeddeels in grote
verhuisdozen waarvan de meeste het opschrift
dragen: ”visspullen, kamer Harry”. In de loop
van het inpakproces werd dit afgekort tot
”kamer Har” en uiteindelijk tot “KH”. Wat er in
de dozen zit en of de goede kant wel de
bovenkant was…Daar ben ik recent pijnlijk
achter gekomen. Toen een grote, met
tientallen
plastic
boterbakjes
gevulde
(gedemonteerde) molens waar iets aan moest
gebeuren, verkeerd werd open gemaakt (met
de bovenkant onder). Tientallen bakjes
“stroomden” leeg tot een grote berg
molenonderdelen. (Mijn ene zoon zegt dat het
kwam door de zwaartekracht, de andere houdt
het op pure onnozelheid). Feit is dat ik niet
meer bang ben me tijdens komende winters te
vervelen maar of ik alle molens nog in hun
oorspronkelijke vorm weer aan het draaien
krijg? Ik kan nog wel meer tegenvallers c.q.

ongelukjes noemen maar dat is niet de
bedoeling van deze bijdrage. Wel mag u weten
dat ik meer spullen heb dan ik wist (50 jaar
redelijk intensief en impulsief verzamelen laat
toch z’n sporen na). Ik heb nu een soort
kofferbakmarkt in eigen huis. (de ultieme
droom toch van elke verzamelaar?) En nog
lang niet alles is uitgepakt, laat staan
uitgeprobeerd of gelezen. Ik ben van plan heel
oud te worden (op verzoek van de familie).
Hoewel het verzamelaarsbloed kruipt waar het
niet gaan kan heb ik me toch ernstig
voorgenomen een gerichte opruim/afstootactie
te beginnen. Het project is NU gestart! Zoekt u
nog iets voor uw verzameling (in beginsel
spullen van vorige eeuw en ouder), laat het me
weten; wellicht hebben we een deal. Aan het
eind van deze bijdrage ziet u hoe ik te bereiken
ben.
Ontwikkelingen binnen het “vakgebied”.
Hoewel ik m’n best doe om diverse
“verzamelervaringen” overzichtelijk op een rij
te zetten, vrees ik dat dit niet helemaal lukt;
mijn excuses daarvoor.
Ik begin in het buitenland. En wel in Engeland
met de veilingen van Freeman en Mullock (zie
internet.) Ik heb ze al vaker genoemd en het
blijft de moeite waard ze te volgen. (minimaal 1
maal per half jaar hebben ze een “fishing
auction“). Dit geldt ook voor Hildebrandt in
Duitsland. Het immer boeiende blad Classic
Angling geeft elke 2 maanden een overzicht
van de belangrijkste beurzen voor onze
doelgroep (naast vaak zeer lezenswaardige
artikelen over zaken welke met oude visserij te
maken hebben). En in het juli/augustusnummer op pagina 2 uitbundig de
aankondiging van onze beurs in Vught op 26
oktober.
Nog even terug naar Mullock. In hun laatste
“auction” werd aangeboden een ABU Cardinal
55, (creme/groene uitvoering). Nu heb ik er
daar nog niet zoveel van dus toch maar op
reageren. Zelfs iets boven de richtprijs, je weet
maar nooit. Ik had een paar ABU kenners uit
mijn
kennissenkring
om
commentaar
gevraagd. De reacties varieerden van: ”dit is
fake, dit bestaat niet, tot: ”je ziet ze weinig
maar ze zijn er wel”. Kort en goed: het lot was
mij gunstig gezind, de Cardinal was voor mij.
Het overmaken van de ponden was een beetje
ingewikkeld. Een vaste koers zou toch wel
gemakkelijk zijn (hoe zal dit na de Brexit
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gaan?). Maar ik kreeg op enig moment een
keurig pakje binnen en daarin zat een 66. Het
medaillon liet, als je heel vluchtig keek, ruimte
voor een 55 interpretatie. Maar in dat geval
zouden m.i. bij Mullock alle belletjes moeten
zijn gaan rinkelen. Ik heb er nog over gemaild;
we hebben absoluut nog een plezierig contact.
Maar het was wel een teleurstellende ervaring.
(Shit happens).
De Engelse “fairs”.
Sinds tientallen jaren bezoek ik met enige
regelmaat grote Engelse vlooienmarkten; soms
met vrienden, soms met m’n vrouw. Via een
Belgische busonderneming gaat dit behoorlijk
soepel. Al zijn het wel uitputtende excursies.
Maar best de moeite waard over de jaren heen
bezien. Toch kunnen we niet aan de indruk
ontkomen dat het meest interessante op
hengelsportgebied
in
die
periode
is
teruggezakt: aanbod minder, prijzen omhoog.
De reden zal meervoudig zijn, de markten
veranderen ook nog wel eens van karakter (net
als bv. Eelde, daar had je vroeger drie
bomvolle hallen met spullen en tegenwoordig
met moeite wordt één hal gevuld. Al heb ik er
een paar jaar geleden wel een geweldige
klapper gemaakt, nietwaar Iwan?). Maar goed,
internet heeft nog veel mogelijkheden en
sommige nieuwe buitenmarkten (die ik pas na
m’n verhuizing voor het eerst bezocht) blijken
onterecht in het verleden overgeslagen te zijn.
Kortom: blijf zoeken en informeren, ik ben ooit
een Massart door toeval tegen het lijf gelopen,
niet door een geplande zoekactie.
Interessante ontwikkelingen.
Die zijn er gelukkig ook, al moet je er wel voor
openstaan. Laat ik beginnen met het fenomeen
kringloopwinkels. Vroeger kwam ik er zelden.
Sinds mijn verhuizing (en de daarmee
samenhangende
herinrichting
van
het
woongedeelte), zijn we vaker dan ooit in een
kringloopwinkel geweest. En ook vaker dan
ooit geslaagd bij de aanschaf van een tafel,
ladenblok, fauteuil, etc. Voor een prikkie.
Absoluut een aanrader deze alternatieve
winkels. Weliswaar in beperkte mate visspullen
maar toch zelfs dat soms wel. Inclusief ook
sommige rommelmarkten (in de afgelopen 2
maanden: een fraai jaren 60 ABU klapnetje,
een DAM telescopische pikhaak, een 4-delige
Scierra # 7 vliegenhengel recente uitvoering),
een Cardinal 33. Niets kostte meer dan 5 euro.
Ik kan dit soort koopjes niet laten liggen!).
Maar je moet er de tijd voor hebben/nemen,
gesprekken durven aanknopen etc. Ik vind het
een van de leuke kanten van het
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verzamelaars-”vak”. Er zijn nog steeds mensen
die met visspullen op een verkoopgelegenheid
verschijnen waarvan ze de functie en de
waarde niet kennen. Ze hebben slechts één
opdracht: kom terug zonder die spullen en wat
het heeft opgebracht is mooi meegenomen.
We leven momenteel in een tijd dat de
“geboortegolf” ophoudt een golf te zijn en heel
veel visspullen moeten worden opgeruimd.
Omdat de eigenaar naar de eeuwige
viswateren is vertrokken. Let maar eens op…
Specifieke hengelsport beurzen zijn uiteraard
het meest interessant, waarbij Vught het
accent heeft gelegd op “vintage” spullen. Ik
denk dat daar blijvend een groep mensen voor
geïnteresseerd blijft, ondanks alle technische
ontwikkelingen die soms ook best leuk zijn.
Zolang er maar vis te vangen blijft (hierover
hoor ik toch wel verontrustende berichten)
zullen ook de bijbehorende vangstmaterialen
en technieken belangstelling blijven houden.
Inclusief het verzamelen daarvan.
Volledigheidshalve wil ik hier Wanze nog even
genoemd hebben maar ook Bakkeveen en
Horst bezorgden me een aangename dag.
Ik heb het woord leeftijd gerelateerde
beperkingen al laten vallen; dat zal steeds
nadrukkelijker voelbaar worden.
Gelukkig kan er digitaal erg veel worden
afgestruind en, eerlijk is eerlijk, de eigen
‘kofferbakmarkt” kan best een beetje (boel)
ordening gebruiken. Een heerlijke “uitdaging”.
Het accent dient van “verzamelen” naar
“afstoten”
verschoven
te
worden,
psychologisch een behoorlijk ingrijpende
verandering in bezig zijn. Mijn omgeving wil me
graag ondersteunen in dit proces, zelfs
ongevraagd.
Ik merk dat mijn betrokkenheid vooral ligt bij
het hengelsportgebeuren zoals dat in de vorige
eeuwen werd beleefd en uitgeoefend.
Vakmanschap, service, duurzaamheid en
trouwe klanten belonen met waardevolle tips…
In plaats van een mondiale markt waar
onnavolgbaar de huidige economische realiteit
de inkleuring krijgt van personen en instanties
die puur met een economische meetlat
werken. Kort gezegd: er is een stuk romantiek
aan het verdwijnen. Ik hoop dat ik niet de enige
ben die er een beetje droef van wordt!
Tot slot:
Ik kwam bij mijn opruimwerkzaamheden
doosjes tegen met molenonderdelen van het
merk TEGUS.(Hilversum) weet iemand hier
meer over?

Beurzen:
Snoekexperience op 6 oktober in Uitgeest (dus
niet Almere).
De FlyFair 2020 in Putten (De Berenkuil) op 9
en 10 mei 2020 met een flinke 2e hands
afdeling.

En vergeet niet Wanze en de Amsterdamse
Hengelaarsvereniging komend voorjaar. Ik heb
de exacte gegevens nog niet, kijk zelf even op
internet.
Mijn gegevens: h.n.kelly@hetnet.nl en mijn
tel.nr.: +31 (0)545224407; Pagendijk 27, 7271
DG Borculo. The Netherlands.
Het ga u wel en graag tot ziens in Vught.
Harry Kelly
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Wist je dat ?
•

in 1842 een firma werd opgericht door Dhr.
Marcus, deze firma zou in 1902
overgenomen worden door Dhr. A.W.
Kamerling, De firma handelde toen in
visserijartikelen en touw.

•

in 1842 bij uitgeverij L.Schierbeek in
Leeuwarden het boekje Geheime Kunsten
der Visscherij is uitgegeven, “naar de
tweede druk in het Hoogduitsch” door
Anton.

•

in 1924, voor de 6de Kamer van de
rechtbank van Amsterdam, de heren C.
Misset (auteur), J.J.Hellegangen (oudhoofdredacteur van de Nederlandse
Hengelsport)
en
A.W.
Kamerling
(importeur van visserijartikelen) optraden
als deskundigen in een rechtszaak
aangaande een discussie over wat nu
feitelijk een sleephengel was, te weten:
“een hengel voorzien van een metalen
kunstaas, waarbij de katrol slechts bijzaak
was”. De drie deskundigen waren het
hierover grondig eens en dit werd ook
aangenomen door de rechtbank waarna
de beklaagde werd vrijgesproken (hij had
inderdaad gehengeld mét katrol maar niet
“slepend”).

•

ene Petrus Kamerling overleden is op 20
november 1931, hij handelde als winkelier
in hengelsportartikelen onder de naam
C.G.Sluyter en Co.

•

in 1942 de firma Kamerling 100 jaar
bestond maar omwille van de oorlog waren
er geen festiviteiten. Daarom werd in 1952

dan maar het 110-jarig bestaan gevierd.
De zaak was toen in handen van de
weduwe Kamerling met haar zonen A. en
D.C. Zoals bekend was de fa. Kamerling in
1953 verdeler van de Ariston werpmolens,
gemaakt bij de fa. Metron uit Abcoude.
Ariston was overigens een merknaam van
Kamerling, ze hadden ook spinhengels
onder die naam. Oprichter van Metron was
Dhr A. A.F. Toonen, hij overleed in 1980
op 82-jarige leeftijd.
•

“Deinende dobbers, buigend split” een
Nederlandse film uit 1964 was. Gemaakt
volgens een scenario geschreven door
Willem van Veenendaal (de KLM vlieger
weet u wel), regie door Albert Koning,
camera Siert Koning. Experts zoals Jan
Schreiner, Van Onck, Cor van Beurden en
Klaas
Wories
verleenden
hun
medewerking. De film duurde liefst
anderhalf uur.

•

Jan Schreiner in 1968 bij de NCRV een
T.V. programma van 8 afleveringen had
over de hengelsport, elke aflevering
duurde 10 minuten onder het motto: “Het
andere gezicht van de sportvisserij”.
Jean-Paul Ceulemans
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Vishaken
Hieronder nog enkele beelden van de verzameling vishaken van Willem van Eykelenburg
en Jolanda van Nijkerk

Keltisch/Romeinse haken gevonden met de
metaaldetector aan de Rijn in Duitsland.

Romeinse haken van rond het begin van
onze jaartelling. De grootste meet 7cm.

Bronzen haken uit China van voor onze
jaartelling.

Romeinse haken met onderlijn uit brons.
Gevonden in ex-Joegoslavië.

Replica’s van Native American haken uit
been, hertengewei en hout.

Kunstaas uit de Zuidzee-eilanden.
schelpen en kokosnoot.
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Uit

In Memoriam Remy Roels
Mijn goede vriend Remy Roels is op 24
oktober 2018 overleden na een hartfalen. Hij
was 85 jaar.

van de club luidde “Zet alle snoek terug !”, wat
niet evident was in de jaren 1970. Maar hun
doorzettingsvermogen en verspreiden via de
pers van deze leuze wierp, ondanks veel
tegenkanting, uiteindelijk vruchten af. Remy
wordt ook zowat beschouwd als de “Vlaamse
Jan Schreiner” (waar hij trouwens naar
opkeek).
Remy was ook betrokken bij de stichting van
de Casting Club of Flanders. Hij was trouwens
een goed caster en was bevriend met Guido
Vinck, die hem ook veel bijbracht op het
gebied van vliegvissen.
Persoonlijk leerde ik Remy kennen in de
polders rond Gistel (waar hij de weekends
doorbracht in zijn caravan). Samen met Marcel
Declerck en Jan van de Kallebasse beleefden
wij er memorabele visdagen. Daar werden ook
onze vriendschapsbanden gesmeed die een
halve eeuw meegingen.

Remy was een alombekende figuur in de
hengelsportwereld, zeker in de kringen van
roof- en vliegvissers. Hij had de eerste
speciaalzaak in begin 1970 in Vlaanderen,
waar je terecht kon voor kunstaas en
kunstvliegen. Hij verkocht de beste Engelse en
Franse sporthengels en was ook een gedreven
hengelbouwer. Zijn holglas spinhengels op
Sportex blanks worden nog steeds gebruikt.
Remy was ook een van de stichters en de
eerste voorzitter van Esox Spinning Club in
1970. Deze, nog steeds zeer actieve
vereniging, werd geboren aan de oevers van
de Oude Leie in Bachte-Maria-Leerne, eens
een vermaard snoekwater. Een handvol
kunstaasvissers had reeds gemerkt dat de
snoekstand
achteruitboerde
door
het
veelvuldig doden en meenemen. Het motto

Hoewel hij veel snoekte in de Hollandse
polders (Wilnis en Polsbroekerdam hadden
geen geheimen voor hem) en vliegviste in
Oostenrijk (Traun en Gail) was zijn
lievelingswater de Damse Vaart. Hij had zijn
hart verpand aan het stuk tussen Hoekebrug
en de Hollandse grens (en aan Café De
Welkom…). De laatste jaren viste hij trouwens
bijna exclusief in dit water, dat nog steeds
zoveel charmes heeft voor wie van vissen,
natuur en stille eenzaamheid houdt.
De laatste tijd visten wij er regelmatig samen.
Nu ja, we visten wat, gingen een koffie drinken
(en een oude jenever) in De Welkom en bleven
maar herinneringen oprakelen… Maar we
genoten. De dag van zijn overlijden
telefoneerde ik nog met hem. Fier vertelde hij
mij dat hij de week voordien nabij Hoekebrug
nog een snoek van 79 cm had gevangen. Zijn
stem klonk hees maar opgewekt.
Ik hoop, beste vriend, dat er in de kosmos
waar je atomen nu ronddwalen (grote)
snoeken zijn. En of ik Remy mis…

Hugo MARTEL
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Mutaties ledenlijst
Nieuwe leden:
Dick Klinkhamer
Amnestylaan 7
3756 EZ Soest
Tel.: 0356028189 / 0654691754
e-mail: dickklinkhamer@planet.nl
J.W. Young Fly reels
Jeroen Mur
Potmeer 6
3645 WX Vinkeveen
Tel.: 0297264223
e-mail: jeroenenerica@gmail.com
ABU reels

Han Emmen
Zaaren 170
5122 GD Rijen
Tel.: 0161227075
e-mail: hanemmen@home.nl
Fenwick glass
Richard van Ewijk
Hendrik Kraemerlaan 72
3972 SN Driebergen
Tel.: 0613444346
e-mail: richardvanewijk@gmail.com
ATH / splitcane / ORVIS
Wim van der Schoor
Breeuwershoeve 111
7326 SP Apeldoorn
Tel.: 0555430058
e-mail: vanderschoor@solcon.nl
Hengelsport in de jaren '70 en '80
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Those were the days! Van links naar rechts: Hugo Martel, Luc de Medts en Remy Roels
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