
A once in a lifetime find? 
 
Ik geef het toe, veel aan verzamelen doe ik 
niet meer. Mijn doel was het bijeenbrengen 
van de werpmolens die ik in mijn actieve 
visperiode heb zien gebruiken en in de winkel 
zag liggen. En uiteraard nooit kon kopen. Er 
ontbreken er niet zoveel meer, dus is de drang 
tot uitbouw van de verzameling niet echt groot 
meer. Ik mis nog een Ru, tot op heden heb ik 
deze uitvoering niet gevonden, ook vriend Iwan 
heeft deze niet in de verzameling. 
 
Wat ik wel doe, is zo af en toe een 
rommelmarktje of de jaarlijkse antiekmarkt 
alhier bezoeken. Veel levert dit niet op, maar 
het verassingelement is eigenlijk het leukst. Zo 
liep ik dit jaar om 12 uur de antiekmarkt op. Ik 
maakte me geen enkele illusie meer want dit is 
in feite veel te laat. Ik weet zo langzaamaan 
wel waar te kijken, er zijn er altijd enkele die 
wat affectie met vismateriaal hebben, maar dit 
levert, behalve frustratie, meestal niets op. Zo 
ook deze keer, nummer 1 en 2 hadden niets 
aardigs en wat er was, was dusdanig 
oninteressant en duur, dat je dit onmiddellijk uit 
je hoofd zet. Dus de rest van de rijtjes 
handelaren in geëmailleerde bussen, glaswerk 
en andere zooi maar langsgelopen. 
 

 
Mitchell 300 DL “mint in box” 

 
Plotseling gingen er wat bellen rinkelen, wat is 
dit, word ik gek, kinds of zo? Een Mitchell 300, 

in een houten kistje, reservespoel in het 
bekende zwarte plastic doosje met 
schroefdekseltje, wat groene papiertjes van 
Albatros. Ik ben geen echte kenner van 
Mitchell, maar ik kende ze niet met vergulde 
beugels slipknoppen en wat er nog meer aan 
zo’n ding zit. 
 
Maar het zat er toch allemaal aan. Nadere 
bestudering leverde een typeaanduiding 300 
DL op. Boven aan het bekende logo Albatros. 
Kort slingertje en vlindertje leverde een 
redelijke datering, vroeg in de jaren 60. De 
gevraagde prijs was me even teveel, ik geef 
nooit meer uit dan 100 ouderwetse guldens, en 
het gevraagde bedrag lag er wel een stuk 
boven. Toch leek het me wel een goede koop, 
het ding was volkomen nieuw, nooit op een 
hengel gezet, 2 spoelen met nylon en van die 
mooie groene “Mitchell Albatros” klemmen, dat 
ik maar even naar de flappentap ben gelopen. 
Shit, niets te meer te krijgen, gaat U maar naar 
Uw huisbankier. Dus deze raad opgevolgd en 
een half uur later was ik eigenaar van een 
Mitchell. 
 

 
…en met het “Albatros”-logo 

 
De verkoper wist niet hoe alles fatsoenlijk in de 
kist moest, gelukkig had ik daar minder moeite 
mee. Thuis gekomen vertelde ik mijn 
echtgenote wat het “kreng” had gekost, de 
schade is tot op heden merkbaar… 
 
En eerlijk, ik wist er bijna niets vanaf, dus aan 
het bellen met de dichtst bijzijnde Mitchell-
freak, Jan Haanstra. Jan verteld wat ik had 
gekocht, het werd even stil aan de andere 
kant. Wat heen en weer vragen, Jan: “hij heeft 
toch geen Albatros logo?” Ja, dat heeft hij wel, 
is dat dan niet goed? Dit maakte hem kennelijk 
nog zeldzamer en ik wist eigenlijk nog van niks 
zeker niet over een eventuele waarde. Nu weet 



ik beter en heb ik mijn inboedelverzekering 
verdubbeld. Jan stond de volgende week op 
de stoep, en bekeek het gedrocht (echt mooi 
kan ik dat verguldsel niet vinden) zuchtend 
“niet te geloven”. En helemaal nieuw, wist je 
dat de slinger zwaarder is dan een gewone 
slinger? Inderdaad, die is dus van messing en 
daarna verguld. Jan heeft wat foto’s genomen, 
daarna heb ik Herman eens gemaild, het 
leverde de opmerking op “deze is zo mooi, 
wees er maar zuinig op”, nou dat zal ik zeker 
doen. 
 
Een bezoekje bij Luc en Christine leverde de 
opmerking van Luc op, Mint In Box, Carl je 
hebt een appeltje voor de dorst. Nu heb ik niet 
zoveel dorst maar na dat gehoord te hebben, 
en na een schatting van de waarde, kon ik wel 
een borrel gebruiken. Zelfs Erna werd wat 
vriendelijker gestemd. Dit wist ik gelukkig een 
uurtje later met een leuke opmerking volkomen 
te verpesten, je hebt er talent voor of niet, zeg 
nu zelf. Zoeken op internet naar 300 DL bracht 
me in contact met een meneer in Amerika. Het 
leverde de classificatie “Super Rare” op, “if you 
ever want sell it, give me a shot at it”. 
Ik denk dat ik hem er maar niet op laat 
schieten, want dan heb je alleen nog héle 
kleine stukjes over. 
 
Dus, deze onwetende prutser heeft voorlopig 
een heel zeldzaam object in zijn verzameling 
liggen, en daar blijft het voorlopig lekker liggen. 
Ik heb het maar tot verjaardagscadeau 
verklaard. Ik houd niet zo van 300’s ze draaien 
de verkeerde kant uit, maar voor deze maak ik 
een uitzondering. 
 
Bij een gelukje schijnt ook een ongeluk te 
horen, mijn R5 sneuvelde en moest ik van 
ellende een Renault Clio aanschaffen, mooie 
5jes vind je bijna niet meer, jammer genoeg. 
De eerste wat langere rit hiermee was naar de 
city of Steenwijk. Dit is een voor ons geliefd 
vakantie gebied, elk jaar vertoeven wij daar 
enkele dagen in een hotel, Erna om zich te 
laten verwennen, ik om me gruwelijk te 
vervelen. Geen motorfiets, geen draaibank, 
doffe ellende dus. 
 
Deze keer liepen wij het plaatselijke 
rommelmarktje over. Ik heb er één keer een 
Mitchell 316 gekocht, momenteel is deze in het 
bezit van een ander Mitchell verzamelaar. De 

kinderrommelmarkt heeft nog nooit iets 
opgeleverd, maar bij de volwassenen ligt dus 
soms wel iets. Je krijgt oog voor dat soort 
dingen, dus al snel vond ik een partijtje zooi 
met daartussen een echt onooglijk zwart 
gevalletje. Bestudering van het object bracht 
een logo “Penn” te voorschijn, zo’n rond 
metalen plaatje als je ook op Bretton’s vindt. 
De rest geloofde ik wel, het type molen duidde 
op een goed geconstrueerd model, voor 5 euro 
werd ik de eigenaar. 
 

 
Penn Spinfisher 710 

 
Thuisgekomen, het logo opgepoetst, Penn 
Spinfisher 710, nooit van gehoord. Het internet 
op en zoeken. Groene Spinfisher zat, maar 
uiteindelijk vond ik hem, Penn Spinfisher 710 
Black ‘crincle finish’, daar zijn er dus 400 van 
gemaakt, evenzo 400 gladde zwarte 
exemplaren. Zeldzamer dus dan een 300 DL! 
Het binnenwerk is van een fantastisch goede 
kwaliteit, evenaring van de Finessa´s, ABU, 
Pelikaan en noem maar op, een uitstekende 
slip, beugel wat simpel maar heel functioneel. 
Navraag naar het bouwjaar leverde 1966 op, 
volgens de Amerikaanse werpmolenguru, Ben 
Wright. 
 
Ja, zo zie je maar, ook met heel weinig zoeken 
kan je, uiteraard met wat geluk, plezier 
beleven. 
 
Beide objecten liggen nu fijn in mijn 
werpmolenopstapeling, een verzameling kun je 
het niet echt noemen. 
 

Carl Kuipers 
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