
A day at the races 
 
Wat jullie hier te lezen krijgen, is geen 
bespreking van een CD van de popgroep 
Queen, maar een verslag van de veiling van 
"Antique & Modern Fishing Tackle and related 
items" in Ludlow, Engeland. Deze werd door 
Mullock&Madeley Auctioneers georganiseerd 
in het clublokaal van plaatselijke paarden-
renbaan. 
 

 
De unieke Mitchell 410 “Commemorative” 
of “Global” 

 
Op deze veiling werd het tweede gedeelte van 
de Mitchell-verzameling van onze voorzitter 
Luc de Medts geveild. Ik had ondertussen al 
gelezen welke fenomenale bedragen er 
werden neergeteld op de eerste veiling in 
maart. Zou nu het vorige record van £6.200,00 
(+/- €8.959,65)* dat werd betaald voor de 
Mitchell 410 "Commemorative", worden 
verpulverd? 
 
Na heel wat reisperikelen arriveerde ik op 
donderdag 07/07 (juist, die bewuste 
donderdag!) in Ludlow. Op vrijdag 8 juli was er 
een veiling van hengelsportboeken en werd 
tevens de mogelijkheid geboden om al het 
moois te bekijken. Ik maakte kennis met John 
Stephenson en zijn echtgenote Allison die de 
stuwende kracht achter deze veiling waren. 
Het hele gebeuren maakte op mij een zeer 
professionele indruk. Na een praatje gemaakt 
te hebben kon ik al het moois wat op de tafels 
uitgestald lag bekijken, en dat dit zeker de 
moeite waard was hoeft verder geen betoog... 
 
De werkelijk schitterende catalogus die voor 
deze veiling gemaakt was, gaf een beschrijving 
van de items en de richtprijs in ponden sterling, 
dus kon je vvooraf berekenen tot hoever je 
gaan wou. John verzekerde mij dat het erg 
druk zou gaan worden en dat de internationale 
belangstelling voor deze veiling groot was. 

Ik regelde een inschrijfnummer en kreeg de 
nodige Informatie over hoe de veiling in zijn 
werk zou gaan. Hierna werd ik door Allison 
teruggebracht naar Ludlow. Dit vredige, 
middeleeuws aandoende plaatsje kon zo uit 
een prentenboek van Anton Pieck komen. 
 

 
Alles ligt netjes uitgestald 

 
De volgende dag vroeg uit de veren en na een 
stevig oerengels ontbijt,was ik om 10.30 uur 
present. 
 
Na even zoeken vond ik Luc die bezig was zijn 
boek "Les Moulinets Mitchell" te signeren. Na 
de begroeting en een praatje zocht ik een 
plaats op en enige minuten later startte de 
veiling. Omdat de eerste 300 loten 
hoofdzakelijk vliegenreels en splitcane hengels 
betroffen, leek het mij verstandiger om langs 
de zijkant naast Luc te gaan zitten (want stel je 
voor dat die kriebel aan mijn neus herbegon). 
 
De snelheid waarmee zaken geveild werden 
was onvoorstelbaar en zelfs Luc vroeg zich af 
waar de "speaker" de energie vandaan haalde. 
"Nog maar een flesje water, Luc?" 
 

 
De super zeldzame Mitchell 301DL  

 



Rond 14.00 uur kwamen de Mitchell-molens 
aan bod en na een welkomstwoordje aan Luc 
door de veilingmeester, ging de echte "race" 
van start. 
 
Dat voor sommige molens weer enorme 
bedragen neergeteld werden was wel te 
verwachten maar soms zag ik zelfs Luc 
verbaasd opkijken als er weer eentje 
onverwacht de 3 nullen inschoot. 
 
Topper van deze veiling was een fonkelnieuwe 
Mitchell 301DL in houten doos en daaromheen 
de originele kartonnen verpakking. Prijs voor 
dit juweeltje: £1.750,00 (+/- €2.528,00)* 
 

 
Mijn nieuwe Mitchell 408 “Dual” 

Ik kon zowaar zelf ook een keer mijn slag 
slaan, maar ik moet bekennen dat voor de 
meeste molens gold dat de ponden in kilo's 
uitgegeven werden. Van harte gefeliciteerd 
Luc, het is je gegund! 
 
Na de veiling werden de formaliteiten 
afgehandeld, de gekochte spullen opgehaald, 
e-mailadressen uitgewisseld enz. 
 
Om deze succesvolle dag te vieren, ben ik 
daarna met onze voorzitter een afzakkertje 
gaan halen in een pub in Ludlow. We besloten 
de dag met een culinair engels hoogstandje in 
"The Church Inn". 
 
Cheers, of… 
Fe'ch gwelwn cyn bo hir (zoek dit maar even in 
Google op: je weet echt niet wat je leest!) 
 

Dries Hanzens 
 
* alle prijzen zijn te vermeerderen met 15% 
opgeld ten laste van de koper.
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