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Bullet proof 
 
Het is alweer wat jaren geleden dat ik 
reageerde op een advertentie op internet. Je 
kent dat wel : op een koude winteravond 
achter het beeldscherm dromen van een 
zomerse vissessie. Ik zocht een extra 
karperhengel en vond na een hele tijd een 
Jack Hilton fast taper op een zoekertjes site. 
Snel een mail gestuurd en een afspraak 
gemaakt.  De rit voerde me enkele dagen 
later naar het mooie Brugge en na een hoop 
zoekwerk kwam ik aan bij het huis van de 
verkoper. 
 
Je hebt zo van die mensen waar je 
onmiddellijk een goed gevoel bij hebt en deze 
man was zo iemand. Joviaal als hij was, nam 
hij me mee naar zijn garage om de hengel te 
tonen. De hengel was nog opgetuigd met een 
molen en lag mooi opgeborgen in een 
wandrek. Al snel zag ik dat de hengel een 
nog bijzonder fraai exemplaar was en werd 
de nylon losgemaakt en de hengel even mooi 
kromgetrokken. Op het moment dat de 
hengel onder volle spanning stond begon de 
slip zachtjes te tikken en viel me de meer dan 
uitstekende slip op. Toen keek ik even 
terloops naar de gemonteerde molen : het 
was een mij toen onbekende Penn 450 SS 
Spinfisher… 
 
Na nog enkele hengels bekeken te hebben 
kwamen we tot een overeenkomst en kocht ik 
de hengel. “Weet je”, zei de man, “ik heb zo 2 
van die Penn’s en wat dacht je van volgende 
prijs … ? Ik hoef niet de hoofdprijs en gebruik 
ze toch niet vaak meer.”  Even stond ik in 
tweestrijd. Ik had al een meer dan redelijke 
voorraad ‘old school’ spul, dus zat niet echt te 
springen op weer een molentje of twee meer. 
Maar de prijs was aanlokkelijk en kort daarna 
vertrok ik met een hengel en 2 Penn’s rijker. 
Een beslissing waar ik tot op vandaag nooit 
spijt van heb gehad. 
 
Thuisgekomen bekeek ik de aanwinsten eens 
goed. Wat was dat allemaal USA degelijk 
gebouwd zeg: een meer dan robuuste wat 
plompe aluminium behuizing en rotor, 
goudkleurig geanodiseerde overkapte spoel 
(vandaar de letters SS  “Skirted Spool”), een 
erg degelijke opklapbare geanodiseerde 
slingergreep, handige antiretour knop, 
schitterende slip…en een massief 
aanvoelend binnenwerk. De molen had een 
beugel met een hardverchroomde lijnrol en 
een stevige stalen hoofdas.  Het gewicht van 
de molen loog er ook niet om : 445 gram (een 

ABU 55 uit dezelfde periode weegt 397 
gram). De overkapte spoel is wel goed : 
minder kans op vuil in de molen en een 
verminderde kans op nylon onder de spoel. 
Persoonlijk ben ik in het algemeen niet zo’n 
liefhebber van deze constructie, ik vind het 
niet zo mooi ogen, doch het werkt niet slecht. 
De slinger is links-rechts omzetbaar, er is een 
stille antiretour en een 5.1-1 overbrenging die 
prima opspoelt. 
 
Inwendig trof ik een met precisie vervaardigd 
stel tandwielen : een gefreesd aandrijf-
tandwiel (kroonwiel) uit geanodiseerd 
aluminium en kopwiel (pion) in brons. Verder 
3 kogellagers en een aantal bronzen busjes. 
Wat handig is : de door Penn gebruikte lagers 
zijn metrische maten. Wel zo handig als je 
deze wil vernieuwen (heb ik gedaan enkele 
jaren geleden), de lagertjes zijn bij wijze van 
spreken gewoon op de hoek van de straat te 
koop… 
 
Na flink gebruikt te zijn kan ik anno 2016 
geen afscheid nemen van deze molens. Ik 
heb de sterke en wat zwakkere punten leren 
kennen en geef ze hier graag bij : 
De antiretour durft soms haperen en dat is 
vervelend. Deze antiretour werkt met een 
vernuftig systeempje. Een palletje “Dog” 
genaamd, werkt op het principe van wrijving 
en stuurt zo de antiretour aan. Na verloop 
van tijd verzwakt dit bladveertje echter en 
moet dit even gedemonteerd worden om een 
kleine correctie te geven. Gewoon even het 
veertje iets bijbuigen zodat het weer goed 
strak aanligt en… weer goed voor jarenlange 
dienst. Ook het messing palletje iets opruwen 
met schuurpapier en zeer spaarzaam smeren 
met een klein veegje vet is ideaal. 
De slipknop is vervaardigd uit een zeer harde 
kunststof. Deze kan na verloop van tijd 
haarscheuren gaan vertonen vanuit het 
ingeperste centrale messing deel. De knop 
vervangen door een nieuwe is niet zonder 
meer mogelijk… het betreffende onderdeel is 
niet meer leverbaar. Soms wel nog te vinden 
op eBay, dan heb je geluk. Doch vaak 
vertonen deze (tweedehands) onderdelen 
ook fijne barsten. Maar daar kom je dan 
achter als je het pakketje uit de USA 
opendoet…  
Toch is hier een oplossing : de originele 
slipknop is Penn nr 52710. De “moderne” 
slipknoppen passen er ook op (Penn nr 52-
550G). Misschien niet helemaal de ‘old 
school look’, doch je kan wel blijven vissen… 
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De opgeklapte slingergreep raakt de 
molenvoet net en kan bij transport de lak 
beschadigen. Als je een tweedehandse 
molen koopt , hier dus even extra op letten. 
De pion waar de hoofdas doorloopt krijgt na 
verloop van (veel) tijd een weinig speling. Dit 
merk je aan een rotor die je met de hand een 
beetje kan doen “wiebelen”. Problematisch ? 
Absoluut niet, gewoon de hoofdas regelmatig 
smeren met een druppel dikke olie en vissen 
maar… 
Soms vind je nog vervang pions op eBay 
(NOS New Old Stock), dan kan je het 
oplossen. 
De sterke punten : USA kwaliteit. Nog vele 
onderdelen van te vinden. Degelijke 
uitstraling en lakwerk. Bullet proof. Super slip.  
Erg betrouwbaar, met als klein minpuntje de 
antiretour-constructie. Goede tweedehandse 
exemplaren zijn soms nog voordelig te koop. 
 
Geschiedenis :  
De Penn Fishing Tackle Company is 
opgericht door Otto Henze (geboren in 
Duitsland) in 1932. Na een verhuis naar de 
Philadelphia, Pennsylvania in de USA 
kwamen de eerste Penn reels in 1933 (de 
Long Beach, Sea Hawk en Bayside). 
In 1936 de eerste Penn senator. 
In 1948 overlijdt de Heer Otto Henze, zijn 
vrouw zet het bedrijf verder. 
In 1959 worden er al 77 soorten reels 
gemaakt. 
De Spinfisher serie heeft een lange staat van 
dienst.  

De eerste kwamen uit in 1961 (de Spinfisher 
700). 
In de jaren 80 de SS serie, in begin 1990 
vervangen door de 4400SS, 4500SS, 
5500SS (kunststof behuizing)  
Er zijn talloze modellen in de oude aluminium 
SS serie : te beginnen met de kleine 
wondermooie 420 SS, de 430 SS, (deze 
modelletjes hebben wormwieloverbrenging), 
de 440 SS ,dan de hierboven besproken 450 
SS, en zo verder naar de 550 SS (zelfde huis 
als de 450 SS, alleen grotere spoelcapaciteit 
–dus aangepaste spoel, rotor en slinger-
greep) en de zware jongens : de 650SS, 
750SS, 850 SS en 950 SS.  
Tot op de dag  van vandaag komen er met de 
regelmaat van de klok nieuwe Penn-modellen  
op de markt. Dat maakt dat een nieuwe 
aankoop snel achterhaald is door alweer een 
ander model. De huidige modellen komen uit 
China, zoals zoveel dingen tegenwoordig. 
Jammer … 
De oude modellen komen nog regelmatig op 
de tweedehands markt en zijn daar soms 
voor een interessante prijs te koop. De 
gangbare prijs voor een 450 SS in goede 
staat is 90-140 EUR. Voor die prijs heb je een 
solide blok ‘old school’ karper molen.  
 
Draai eens aan de slingergreep, laat de slip 
eens tikken en je bent verloren, tenminste zo 
verging het mij ! 
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