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Het mysterie van “The black Malloch” 
 
Op de immense rommelmarkt van Swinderby 
viel mijn oog op een zwarte reel, model 
sidecaster. Uiteraard  bekeek ik hem nader, 
probeerde er aan te draaien en zag het 
Malloch logo. 
 

 
Onbetwistbaar een “sidecaster” 

 
Ik vond het een beetje vreemd dat ie zwart was 
gespoten. De verkoper kon er geen verklaring 
voor geven, hij vroeg er overigens ook te veel 
voor en ik legde de reel weer terug. 
 

 
Reelvoet stemt tot twijfel 

 
Toen ik tegen het einde van de markt nog wat 
ponden over had (gebeurt zelden), ben ik weer 
teruggegaan naar het kraampje (kostte 
trouwens ook nog moeite dat terug te vinden) 
en kocht de reel. Ik weet echter absoluut niet 
of het hier gaat om een originele 
(“gerestaureerde”) reel, dan wel een namaak 
uit het verre Oosten. 
 
 

 
Fraai gegraveerd en mooi patina 

 
Vanwaar mijn twijfels? Ik zal een aantal 
kenmerken noemen, in de hoop dat de 
bijbehorende foto’s dit kunnen adstrueren: 
 
• De hendel is aan de bovenzijde erg 

afgeplat, het ziet er niet erg origineel uit. 
• De hendel bedekt deels een gegraveerde 

letter, moet dus na het graveren (opnieuw) 
geplaatst zijn. 

• Ik mis het typische “slijtagecirkeltje” rond 
het voetje van de hendel; dit is een 
kenmerk van oude, veel gebruikte reels. 

• Er zit tussen de reelvoet en de daarop 
gesoldeerde lijngeleider geen ruimte om 
hier een reelring over heen te kunnen 
schuiven. In de praktijk ontstaat dan 
absoluut het “disposable” effect. 

• De reel is fraai zwart gespoten met aan 
alle randen een goudkleurige doorschijn 
van het onderliggende koper. De lak laat 
zich gemakkelijk met de nagel wegkrabben 
en daaronder zie ik fraai patina. 

• Van binnen ziet de reel er niet veel anders 
uit dan z’n originele broertjes, maar hier is 
grotere expertise wellicht voldoende voor 
een goed oordeel. 

 
Kortom: wie het weet mag het zeggen. Ik zal 
de reel meenemen naar de beurs in 
Eindhoven. 
 
Als het een “bastaard” is, vraag ik me af hoe 
het vervalsen lonend kan zijn, gezien de prijs 
die ik er voor betaalde. Ik ben benieuwd of hij 
echt vals is. 
 

Harry Kelly 
 

 
 
 


