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Conolon 
 
Ieder jaar verheug ik mij op de Euro 
hengelsport beurs in Eindhoven. 
 
Het weerzien van verzamelvrienden, de goede 
sfeer en natuurlijk de uitgestalde spullen. Het 
mooie van een beurs is dat je kan zien en 
voelen wat je koopt en bij twijfel kun je altijd 
iemand raadplegen. 
 
Ook dit jaar was er weer voldoende te vinden 
op Mitchell gebied. Na een rondje lopen vond 
ik een Mitchell 308 “Prince” tweede versie in 
nieuw staat en voor 20 euro werd ik de nieuwe 
eigenaar. 
 
Na wat kleine aankopen wilde ik na 4 uurtjes 
gaan inpakken toen ik door iemand op mijn 
schouder getikt werd en vroeg of ik belang had 
bij een Conolon hengel. 
 
De hengel zag er goed uit en  was donkerbruin 
van kleur. Alleen het topoog was vervangen 
door een niet origineel exemplaar. Na enige 
onderhandeling heb ik de hengel gekocht. 
 

 
Mijn nieuwste aanwinst, de Mitchell 
Conolon “Expert” 

 

De Conolon series bestonden in de zeventiger 
jaren uit: de “alpha”, de “special” en de “expert” 
serie. De “alpha” was de goedkoopste en de 
“expert” de duurste uit de serie. Thuisgekomen 
heb ik de hengel eerst gereinigd en daarna het 
topoog verwijderd. 
 
Wie bewaart, heeft wat en zodoende kon ik 
van een oud topdeeltje het originele 
slangenoog afhalen en op de nieuwe hengel 
zetten. Even later ontving ik een e-mail met de 
boodschap en bevestiging dat de hengel met 
de code 141 F2 een Conolon “expert” was, dat 
het slangenoog het originele topoog was en 
dat de hengel in 1973 84 gulden koste. 
 
Na even zoeken vond ik ook nog het originele 
foedraal erbij die ik toch zeker meer dan 20 
jaar geleden gekregen heb bij de aankoop van 
een andere Conolon hengel. 
 

 
De Mitchell Conolon met het originele 
foedraal 

 
Conolon hoort bij Mitchell en is in mijn optiek 
zeker verzamelwaardig. 
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