
HET MINI MOLENTJE 
 
Enige jaren geleden schreef ik hoe ik via mijn 
suikeroom die soms teveel dronk en dan erg 
vrijgevig werd aan mijn eerste molen kwam. Een 
CAP later de CAP 304 Mitchell. Ik viste er veel 
mee op mijn Arjon medium. Dat was een ideale 
combinatie. Totdat Jan Schreiner een hoofdstuk 
in zijn tweede druk van Flitsend Nylon 
toevoegde over het ultra-licht vissen. Als je de 
foto's in dat boek bekijkt (op blz. 289), dan zie je 
een aantal interessante dingen. 
 
Een ultra-lichte hengel (de B&R Zephyr), een 
aantal ultra-lichte spinners en ook een mini 
molentje, de Alcedo Micron. Deze molen was 
qua grootte als de Pelican 100 en ook nog uit 
dezelfde fabriek, Coptes uit Turijn. In die tijd 
waren de Italiaanse molens redelijk duur. De 
Alcedo Micron afgebeeld in de tweede druk 
kostte ca. 70 gulden. Dus dat was niet misselijk 
en als kleine jongen was zo'n molentje dan ook 
een droom. 
Hij stond dan ook op mijn verjaardagslijstje 
naast de spinnertjes, klosjes nylon en doosjes 
om alles in te doen. U kent dat wel. Ik dacht het 
is altijd te proberen! 
Door een samenloop van omstandigheden 
kreeg mijn suikeroom dat lijstje in handen. Hij 
had tegen mijn moeder gezegd dat hij er wel wat 
uit zou kiezen voor z'n beste en liefste kleine 
neefje. 
 
De tijd ging voorbij en toen kwam de 30ste mei; 
mijn verjaardag. De avond ervoor was ik tamelijk 
zenuwachtig. 's Morgens kwam mijn vader me 
wekken en beneden gekomen lagen de 
kadootjes van Pa en Ma al op tafel. Ik vond 
mooie doosjes om spinners in te doen, klosjes 
nylon van diverse dikten en als klap op de 
vuurpijl een mooi draagtasje om alles in te doen. 
De schooldag verliep op rolletjes: trakteren, 
limonade etc. 
 
's Avonds kwam de suikeroom op visite om mij 
te feliciteren. "Nu", zei hij terwijl hij me een flinke 
doos gaf, "hier is iets dat je wel kan gebruiken. Ik 
heb dat boek van die Jan Schreiner ook eens 
doorgenomen en kwam tot de conclusie dat dit 
het maar moest worden". Trillend van de 
zenuwen maakte ik het pakje open en de 
spanning steeg. Uit de doos kwam een beer van 
een molen: een Luxor Saumon-Mer! Mijn oom 
zag mij achteruit deinzen. 
"Ja, op die foto in dat boek stond de kleinste en 
de grootste molen. Nu dacht ik zo'n klein 
molentje is toch wat minnetjes voor zo'n braaf 

neefje en met zo'n grote en sterke molen kan je 
tenminste aan de waterkant voor de dag 
komen". Ik zette alles op alles om mijn 
teleurstelling te onderdrukken en zei: "bedankt 
Oom, ik zal hem elke dag poetsen". Tot mijn 
grote schrik vertelde hij mij dat er ook nog wel 
een hengel bij zou komen. 
's Avonds in bed lag ik goed te balen en zo zie je 
hoe een cadeau goed bedoeld een verjaardag 
toch nog slecht kan doen aflopen. De kans was 
natuurlijk verkeken dat ik die mini molen nog een 
keer zou krijgen. Ik poetste het monster wel, 
maar ik heb er nooit mee gevist. 
 
Na dit dramatische verhaal wil ik proberen de 
Alcedo molens wat nader te bekijken. 
In Jan Schreiner's "Flitsend Nylon" uit 1950 
omschreef hij de Alcedo 2 als een degelijke 
molen van Italiaans maaksel voorzien van alle 
snufjes: wormwielaandrijving, gewicht 380 gram 
(de Pelican 100 weegt 300 gram), groen 
gespoten, het bekende later ontworpen platte 
handvatje is nog rond. 
 
Toen Jan Schreiner in 1952 zijn tweede druk liet 
verschijnen voegde hij een nieuw hoofdstuk toe: 
"Ultra licht". De molen die bij dit hoofdstuk paste 
was de Alcedo Micron en werd op plaat 36 
afgebeeld met de B&R Zephyr 200 hengel. 
Samen met 10/100 nylon, buldo’s, vliegen en 
spinnertjes was dat de uitrusting voor de 
jagende purist. 
Op plaat 14 van dit boek stond nu de complete 
serie afgebeeld: de Alcedo 2, de Alcedo Omnia 
en de Alcedo Micron (gewicht 190 gram). 
Het exemplaar dat ik heb, een van de eersten, 
had nog een bakelieten spoel met tekst. De 
beugel en lijngeleider waren uit een stuk. Het 
beroemde overgedimensioneerde platte 
handgreepje was er toen al. Alles wat er moet 
zijn is er inclusief de smeernippel om een en 
ander soepel te laten lopen.  
Op plaat 16 ziet u dan David en Goliath, de foto 
die schuldig was aan het dramatische 
verjaardagsverhaal. De Alcedo (David) werd 
toen geschat in het prijsoverzicht op blz. 331 op 
70 gulden en dat was heel wat. 
 
Na verloop van jaren werd de Alcedo Micron wat 
gewijzigd. Er verschenen metalen spoelen. De 
stelslipschroef werd wat moderner, een gesloten 
ring met daarin opgenomen de 3 hoekige 
vleugels. De beugel werd losgekoppeld van de 
lijngeleider zodat deze vervangen kon worden 
en de kleur werd groen-beige, zoals alle latere 



molens uit de Coptes-fabrieken. 
Op de eerste Alcedo's staat op de dekplaat van 
het huis: Made in Italy, Patent ..., Matr. ..... Bij de 
latere molens wordt Patent... weggelaten. 
 
De Alcedo Micron verscheen ook op de 
Amerikaanse markt en wordt beschreven in 
Fisherman's Digest en daar wordt de Alcedo 
geroemd om zijn geruisloze loop. Op blz. 212 
ziet u hem afgebeeld. 
Ook in Engeland was hij te koop. 
In Schreiner's "Jaarboek voor de Sportvisser" uit 
1975 beveelt Jan hem nog aan als een tijdloze 
molen en vroeg toen een prijs van 125 gulden 
en dat kostte hij in 1983 nog, toen ik hem wilde 
kopen bij Van Zweden in Arnhem. 
 

Een mooie foto van de Alcedo Micron in actie 
ziet u in Kees Ketting's vertaling van de 
"Geschiedenis van de Sportvisserij" uit 1975. Op 
blz. 120 ziet u hem, terwijl er een "beekridder" 
wordt gevangen. Kortom een molen van formaat 
die helaas van het toneel is verdwenen na het 
sluiten van de Coptes-fabrieken in Turijn. 
 
Overigens heeft men in 1985 nog geprobeerd 
een agent te vinden voor de nieuwe Alcedo 
2001-2002 van de Alcedo-fabriek in Turijn. Ze 
gaven een folder uit en naar mijn weten zijn er 
toen nog enige exemplaren verkocht bij 
Hengelsport Arnhem en ik hoop dat Wim 
Berensen daar wat over kan vertellen. 
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