
Vakantiepret 
 

 
Ieder jaar vertrekken velen naar het buitenland 
om van een welverdiende vakantie te gaan 
genieten. 
Met mij is het niet anders gesteld dus, als tijd 
en financiën het toelaten, dan ben ik weg. Wat 
ik niet kan laten is om een dagje uit te trekken 
voor de hobby en wat lokale 
hengelsportwinkels te gaan bezoeken. 
 
Dat men soms leuke dingen op de kop kan 
tikken is eigenlijk de aanleiding voor dit 
verhaal. Het internet, eBay en beurzen zijn niet 
meer weg te denken in het leven van de 
serieuze verzamelaar. Ook een netwerk van 
medeverzamelaars is belangrijk. 
Toch is het voor mij een kick om iets te vinden 
op een plaats waar je het niet direct verwacht. 
 
Zo was ik een paar jaar geleden in Casablanca 
(Marokko) voor familiebezoek. 
Na een tochtje op het strand viel mij op dat er 
best veel gevist werd. Dus moesten er ook 
winkels zijn die hengelspullen verkochten. Al 
snel had ik een afspraak gemaakt om met een 
oom enkele plaatselijke hengelsportzaken te 
bezoeken. Ik had precies uitgelegd wat ik 
zocht en bij de eerste winkel was het direct 
raak. Ik was in de auto blijven zitten tot mijn 
oom de winkel uit kwam en mij vertelde dat ik 
even moest gaan kijken. Ik was op zoek naar 
Mitchell molens maar die waren er niet. 
 

 
Een “klassieke” ABU 33 in doos en een 
nagelnieuwe ABU 33 CDL in het houten 
kistje 

Wat er wel lag was een nieuwe ABU 33 in 
doos. Na enige onderhandeling veranderde hij 
voor omgerekend €43,00 euro van eigenaar. Ik 
kon het echt niet nalaten om bij het verlaten 
van het winkeltje even stiekem in het vuistje te 
lachen. 
 
Wat ik echter over het hoofd had gezien, was 
dat er nog iets lag waar ik ook belangstelling 
voor had. 
 
Toen ik een jaar later om minder prettige 
omstandigheden terug moest naar Marokko, 
kon ik het niet laten om toch even bij deze 
winkel binnen te lopen. Wat zag ik tot mijn 
stomme verbazing? Een houten doosje met 
een -vergulde- ABU 33 erin. Hier moest even 
stevig voor onderhandeld worden maar goed, 
twee dagen later en voor de helft van de 
vraagprijs was deze 33 CDL van mij. 
 
Na een kleine speurtocht vonden we nog klein 
winkeltje dat hengelsportartikelen verkocht. 
Een vrouw stond ons vriendelijk te woord en 
toen ik vroeg naar oude types Mitchell molens, 
kreeg ik de vraag terug welk type ik zocht. Ik 
begon voorzichtig te polsen naar een 308 of 
408 en de vrouw zei dat ze de 308 "Emir" niet 
meer verkocht. 
 
"Emir", zei U? Ja, net zoals Albatros de 
Mitchell "Benjamin" had, schijnt er in Marokko 
dus de 308 "Emir" (Prince) te zijn geweest. 
Misschien werd dit model niet alleen in 
Marokko maar ook in Tunesië en Algerije 
verkocht. Deze landen stonden toentertijd 
onder Frans -koloniaal- bewind. Een dergelijke 
molen zou zeker niet misstaan in een Mitchell 
collectie. Helaas heb ik deze molen tot op de 
dag van vandaag niet gevonden. Ik heb nu 
enkel het zeer sterke gevoel dat hij er ooit echt 
is geweest. 
 
Maar goed, de zoektocht is nog niet 
afgelopen... Wordt dus -hopelijk- vervolgd. 
North Africa, here we come! 
Rest mij nog eenieder veel succes te wensen 
bij het verzamelen! 
 

Dries Hanzens 
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