
TWEE IN EEN 
 
Een jaar of tien geleden kocht ik geïnfecteerd 
door het verzamelvirus in een antiquariaat in 
Dordrecht een jaargang van de Sportvisser. Het 
ging om de eerste jaargang (1953) voor ƒ 15,--. 
De Sportvisser, een door particulier initiatief 
opgericht, landelijk verspreid tijdschrift ter 
bevordering en ontwikkeling van de visstand en 
de sportvisserij in Nederland. 
Redactie o.a. Jan Schreiner en E. Blok van 
Cronesteijn. 
Het tijdschrift met z'n mooie blauwe omslag en 
altijd prachtige foto's op de voorpagina was een 
plezier om in te snuffelen. 
De artikelen nog steeds interessant om te lezen 
en de nodige advertenties. 
Die advertenties zijn voor de verzamelaar 
hoogst interessant. De latere jaargangen kocht 
ik bij een "vriend" voor Dralon werplijnen, 
Benora molens, B&R werphengels, de Pelican 
100 - de Rolls Royce onder de werpmolens (en 
gelijk hebben ze). 
Maar ook Pelikaan zeer oude jenever werd 
aanbevolen van Levert & Schudel uit Haarlem 
en wijnen van Lammers & Friedrichs uit 's-
Hertogenbosch. 
Geïnspireerd door deze advertenties zat ik 's 
avonds bij de open haard met een goede fles 
oude jenever weg te dromen in mijn eerste 
jaargang. Op een gegeven moment al bladerend 
en nippend aangekomen op bladzijde 151 van 
het juliblad van het jaar 1953, keek ik wazig naar 
m'n fles die al aardig opraakte en naar de 
voorliggende bladzijde. Overigens had ik aan 
m'n vrouw beloofd zuinig met die fles om te 
springen. 
De schrik sloeg me om 't hart, op die bladzijde, 
zweefden de molens door de lucht; ze buitelden 
en op een gegeven moment zag ik zelfs dubbel. 
Nu gaat 't verkeerd dacht ik. Gauw de fles 
gepakt, jaargang onder de rookstoel en snel 
naar de badkamer om die fles met gemeentepils 
bij te vullen tot een acceptabele hoogte. Tamelijk 
onzeker op de benen dook ik gauw in bed en 
viel in een zoete slaap. Nog verder dromend van 
buitenlandse molens en rondvliegende 
molenkoppen. 
 
's Morgens met een wat houten hoofd 
opgestaan en na een stevig ontbijtje voelde ik 
me weer in vorm. 
"Je lag snel onder de wol", zei mijn vrouw. "Ja, 
een zwaar dagje", zei ik, en ging weer aan 't 
werk. 
's Avonds thuis weer in m'n gezellige stoel en de 
jaargang weer ter hand genomen. Ik hield het bij 

koffie om niet weer 't gevaar te lopen dubbel te 
zien. Waar was ik ook alweer gebleven, oh ja 
blz. 151 van het julinummer. Opnieuw dansten 
de molens voor m'n ogen maar bij nader inzien 
was het toch wat ik zag. De STARO werpmolen 
van hoge perfectie, Zwitsers precisie werk. En 
wat was nu 't bijzondere aan die molen, hij werd 
geleverd met twee huizen en daarbij behorende 
spoelen in dus twee afmetingen. En achteraf is 
het natuurlijk logisch dat zoiets uit een Zwitsers 
(ze zijn zuinig en berekend) brein ontsproten 
was. 
Hoewel het ook best een Nederlands product 
had kunnen zijn, wat zuinigheid betreft. Maar wij 
zijn weer beter in 't produceren van diverse 
jenever. Als je de advertentie goed leest en 't 
was een volle pagina, dan zou je staande 
bijvoorbeeld op de kruin van de Afsluitdijk 
binnen een handomdraai eerst met het kleine 
huis (kop) in het IJsselmeer kunnen vissen en 
snel de andere grotere (ik noem het toch maar 
molenkophuis) er op klikkend met een zeemolen 
in de Noordzee kunnen vissen. Ik zie het al 
gebeuren. Tevens was de molen van nog een 
bijzonder technisch snufje voorzien. 
Je kan tijdens het drillen doordraaien (de slip zit 
op de kop) zonder dat er kinken in de lijn komen. 
Nu was 't inderdaad zo dat bij de meeste molens 
de slip ingebouwd in de spoelkern en regelbaar 
was met de spoelknop. Bij 't drillen bestond 't 
gevaar dat je lijn enorm ging kinken als je al 
slippend toch de vis binnen wilde halen. 
Je kon bij de STARO dus doordraaien zonder 
lijnkink gevaar, de slip zit dus op de molenkop 
en niet op de spoel. 
Nu is het zo dat bij de normale molens als de 
slip in werking treedt je dat hoort en dan zou je 
niet meer moeten draaien, maar in de praktijk 
komt het voor dat je toch soms doordraait en 
kinken van de lijn is het gevolg. 
Een bijzonder technisch doordacht ontwerp dus. 
Overigens had dat doordraaien geen enkel 
effect. 
Alleen vind ik zelf dat dat gewissel van die 
spoelen een beetje overdreven is. Overigens 
hoefde je niet twee spoelen en koppen te kopen. 
Je kon gewoon een exemplaar met één 
molenkop kopen. 
 
In een eerdere advertentie in nr. 8 van juni 1953 
wordt zelfs gesproken over een dertigjarige 
ervaring op dit gebied. Dat zou betekenen dat 
de STARO er in 1923 in een bepaalde vorm al 
was. Herman Verswijveren had in een 
boekwerkje van Jamie Maxbone Graham een 



patentnummer gevonden van de fa. Glaser, dus 
dat zal daar wel mee te maken hebben. 
Als je de STARO ter hand neemt, zie je op 't 
molenhuis staan "STARO-System Glaser- 
STARO-Swiss Made". Op de slingerkant van het 
huis staat "Patented in most countries STARO". 
Op de molenvoet staat Fab.No (bij mij) 40765 en 
op de molenkop staat vermeld STARO 4758, 
hetgeen duidt op spoel "Sp 47" en spoel "Sp 
58". 
Op de spoel zelf is aangegeven of je te maken 
hebt met een grote of kleine spoel nl. "STARO 
SP 58 AP" of "STARO SPA 47". 
 
Tevens staat op die binnenzijde van de spoelen 
hoe je de lijn opgespoeld wilt hebben. Uniek is 
deze regelbare snoeropspoeling, waarbij men 
het snoer vlak, schuin naar voren en schuin naar 
achteren kan laten opspoelen. Dit is zeer 
belangrijk voor het wedstrijdvissen. 
 
Verdere voordelen van deze molen: 
 
- antiretour is automatisch, geruisloos en zonder 
vrijloop. 
 
- Vaste demontabele crank, deze crank is dus 
altijd aan de molen verbonden. Je kan hem dus 
niet kwijtraken. Gedemonteerd neemt de molen 
minder ruimte in. 
 
- Centrale smering, die van buitenaf bediend kan 
worden. Je hoeft de molen niet steeds te 
ontmantelen (met alle gevaren van schroefjes 

overhouden bij 't monteren). 
 
- Het geleiderolletje is van speksteen. Verder 
met vinger pick-up of met beugel verkrijgbaar. 
 
Ik heb de belangrijkste voordelen nu wel 
genoemd. Al met al een bijzondere molen die in 
iedere collectie aanwezig moet zijn. Overigens 
verdwijnt de advertentiecampagne in het najaar 
van 1953 om dan in 1955 zelfs de BENORA van 
de voorpagina te verdringen en in volle omvang 
in januari 1955 weer de volle aandacht te 
vragen. Nu geïmporteerd door fa. Weinberg. De 
prijs is ƒ 55,50 met 1 spoel en 1 trommel en ƒ 
69,40 met 2 spoelen en 2 trommels. 
Overigens verschijnt in maart 1955 de BENORA 
weer op de omslag waarover volgende keer 
meer. 
 
Geste: ik wil voor de minder kapitaalkrachtige 
verzamelaars onder ons op verzoek kopieën 
maken van die uitvoerige advertenties van de 
STARO en ze de komende beurs in Eindhoven 
aan hen uitdelen. 
 
Verder heb ik nog een STARO in de verkoop. 
De STARO 47P P1 in nieuwstaat met origineel 
doosje en bakelieten spoel in de maat SP 47 
met een gesloten beugel voor de somma van 
ƒ 300,- Bij aankoop: een fles jenever kado (om 
dubbel te zien). Dan heb je toch twee koppen. 
 

Adrie Mouthaan 

 
 


