
SPINMOLENS UIT DE ZESTIGER EN ZEVENTIGER 
JAREN 

 
Wat zijn nu de echt goede lichte en ultralichte 
spinmolens uit die periode? Dat vroeg ik me af 
en toen ik onlangs wat aan het "huishouden" 
was onder mijn verzameling. Want uiteindelijk 
wil ik gewoon alleen goede molens behouden. 
Dus hier volgen zomaar wat opmerkingen over 
wat ik zoal dacht tijdens deze huishoudbeurt. 
Doe ermee wat je wilt en heb je aanvullende 
opmerkingen die je graag wilt delen, laat het dan 
a.u.b. even weten (e-mail: 
cancor@internorth.com of natuurlijk via dit blad). 
 
Allereerst gingen de Alcedo Micron en Alcedo 
2CS eruit. Hopelijk doe ik hier niemand pijn mee, 
maar, laten we wel wezen, die zijn toch echt een 
stuk minder van kwaliteit dan bijvoorbeeld Zangi 
Mascotte (ultralicht en, zo heb ik gehoord, door 
dezelfde fabriek gemaakt die de genoemde 
Alcedo's gemaakt heeft) of de Orvis serie (50A, 
75A, 100A, 150A). De laatste vier, heb ik me 
laten vertellen, zijn ook door die fabriek gemaakt 
(hebben hetzelfde model als de ultralichte Zangi 
mascotte). Op het moment dat ik dit schrijf bezit 
ik, onder de Orvis molens, de Orvis 50A, 75A en 
de 100A die ik onlangs via eBay 
(www.ebay.com) heb "besteld". Ze waren in 
nieuwstaat en ik was verbaasd over de hoge 
kwaliteit. Dus weg met die Alcedo's, ook al staat 
er een foto van de Alcedo micron in Jan 
Schreiner's "Flitsend Nylon", wat natuurlijk de 
nostalgische waarde enorm verhoogt... 
 
Enkele maanden geleden vond ik op eBay ook 
een paar Abu Cardinals, een 33 en een 44, 
wederom in nieuwstaat, en helemaal uit 
Zweden. Had ze destijds eens gezien toen ik 
met Henk Peeters aan het snoekbaarsvissen 
was in Landsmeer, maar nu, vele jaren later, nu 
de nostalgie af en toe zijn invloed aanwendt, 
moest ik 'm toch hebben (gek is dat hè?) 
Wederom erg goede molens, soepel te draaien 
en met een fantastische slip. 
 
De Luxors die het merendeel van mijn 
verzameling uitmaken gaan nooit weg, daar heb 
ik er te fijne herinneringen aan en de kwaliteit is 
te goed. Maar toch een paar opmerkingen. In de 
zestiger jaren zijn ze begonnen met het 
aandrijfwiel van een soort aluminiumlegering te 
maken. Deze molens gaan beduidend minder 
lang mee dan de modellen uit de vijftiger jaren 
en voelen bij het indraaien na enige jaren ook 

wat los aan (een vriend van me heeft het over 
een koffiemolen gevoel...) Dit is niet het geval 
(althans ik heb het nog niet gemerkt) bij de 
modellen uit de vijftiger jaren.  
 
En als je met 14/100 of 16/100 nylon wilt 
spinnen dan raad ik de extra gevoelige 
spoelknoppen aan die destijds apart leverbaar 
waren en die een lichtere veer bezitten. Hiermee 
kan de slip beduidend lichter en beter worden 
afgesteld. Verder vind ik het beugelmechanisme 
van de Luxor Special en Luxor Luxe, en hoe de 
beugel soepel met geleidelijk toenemende 
spanning tijdens het indraaien omslaat, 
onovertrefbaar. Wat dit laatste betreft kunnen 
Orvis of Abu niet aan ze tippen. 
 
Ook ben ik tevreden met de Luxor Contact en 
Luxor Relax. Ik vond ze een paar jaar geleden in 
nieuwstaat (de Contact op de bekende beurs in 
Eindhoven en de Relax door een lezer van 
"Plaisirs de la Peche"). Ik heb er nog weinig mee 
gevist, maar ik vind het ingenieus spul. Jammer 
dat Paul Mauborgne (de uitvinder van al dit 
moois) nu niet meer leeft, want toen hij op zijn 
hoogtepunt was, wat betreft creativiteit, was de 
tijd niet rijp om echte degelijke molens op de 
markt te brengen. Hij had het moeilijk met de 
concurrentie, te zien aan de goedkopere 
uitvoering van de latere types Luxor en de 
Cracks die na zijn dood (onder licentie van zijn 
naam) verschenen. Dus de Cracks heb ik ook 
opgeruimd; ik heb liever "the real thing". 
 
Tegenwoordig lijkt er meer vraag te zijn naar 
goede werpmolens wat natuurlijk allang het 
geval was voor vliegenreels. Ik moet dan 
binnenkort toch eens de "Van Staal" molens 
uitproberen. Deze zijn ontworpen door een 
Nederlander die vele jaren geleden naar de 
Verenigde Staten is geëmigreerd en die nu o.a. 
werpmolens op de markt brengt, geïnspireerd 
door de Luxor molens waarmee hij vroeger 
viste. 
 
Verder heb ik nog een paar Brettons (804 en 
400, in mint conditie). Ze lijken sterk, maar 
draaien minder soepel dan Abu of Orvis en ik 
vind die plastic spoel niet charmant. Met DAM of 
andere merken heb ik geen ervaring; misschien 
hoor ik nog eens wat van één van jullie. 

Cor Smits
 


