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Dilemma 
 
Soms krijg je een molen in handen en dan 
denk je wat ga ik hiermee doen: is dit 
verzamelwaardig of ga ik hem gewoon 
gebruiken? Ik kwam er even niet uit. Ik had 
hem gevonden in een hengelsportzaak waar 
hij vermoedelijk was ingeruild want er zat nog 
oude lijn op de spoel. 
De molen in kwestie is een Dam Quick Finessa 
111, ultra-light en de kleinste uit een serie. 
Ik wist niets over deze molen maar een 
zoektocht op het net leverde wat informatie op. 
Op de Duitse sites was trouwens weinig info te 
vinden. Inmiddels weet ik dat dit model in 1982 
gemaakt is en er een prijskaartje van 72,50 
Duitse Marken aan hing. 
Ik heb een Quick 110N gehad die ik een aantal 
jaren met veel plezier gebruikt heb en op het 
eerste gezicht leek de Quick 111 een logische 
opvolger. 
Technisch ziet het er op zich goed en degelijk 
uit: een metalen behuizing, petticoat spoel, 3 
standen anti retour, high speed 5,25:1, 
wegklapbare slinger en beugel, een draaiende 
lijnrol en een ingebouwde lijnclip. Op de 
molenvoet zit een inspectiesticker met de 
initialen K.H. , waarschijnlijk van degene die 
ooit deze molen gecontroleerd heeft. 

Het loopwerk is een beetje gelijk aan dat van 
de Shakespeare Sigma; dus niet gelijk aan het 
loopwerk (wormwiel) in de andere Quick-series 
van DAM, de slinger is eenvoudig te wisselen 
voor links– of rechtshandig gebruik. 
Tijdens het nakijken viel mij op dat ik behoorlijk 
moest smeren om de molen soepel te laten 
lopen het verschil met de wormwiel 
aangedreven molens was duidelijk merkbaar . 
Na enige aarzeling heb ik het molentje 
meegenomen op vakantie om hem daar een 
vuurdoop te geven. De (zee)vissen die ik ving, 
waren niet groot maar de slip werd een paar 
keer goed op de proef gesteld. Alles werkte 
verder  naar behoren; best wel een fijne molen 
om mee te vissen. 
De pluspunten van deze molen zijn voor mij de 
soepele beugeloverslag (en dat is iets wat bij 
de huidige molens vaak ver te zoeken is), goed 
werkende draaiende lijnrol, solide constructie, 
weinig terugslag en vrij gemakkelijk te 
demonteren voor onderhoud. Minpuntje bij mijn 
molen is de antiretour die in de middelste 
stand (geruisloos) niet direct terugslaat. 
Al met al een leuke molen om lekker mee te 
vissen. 
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