
HET LUXOR BOEK 
 
Een hengelsportverzamelaar is vaak een 
zoekende in de woestijn. Niet alleen is het 
moeilijk om antieke spullen te vinden maar nog 
moeilijker is het om gegevens over die 
gevonden dingen te verkrijgen. Bij gebrek aan 
documentatie is het speuren in oude visbladen 
nog de beste methode om kennis van oud 
materiaal te verzamelen. Toch is deze methode 
verre van ideaal omdat er altijd hiaten in de 
productieperiode optreden die niet in publicaties 
of advertenties te achterhalen zijn. Wie Engelse 
hengelsportartikelen verzamelt zit echter 
gebeiteld want er zijn tal van boeken die alles 
kunnen vertellen over wat vroeger in Engeland 
voor de sportvisserij is gemaakt. 
 
Alleen al over Hardy reels en molens zijn 
meerdere boeken geschreven. Peperdure 
boeken, dat wel. 
Dat komt omdat de oplage van deze boeken 
zeer klein is en de uitvoering met meestal veel 
illustraties en foto's extra duur uitvalt. 
 
Tot voor kort was er over de in Europa 
gemaakte hengelsportspullen weinig of geen 
naslagwerk beschikbaar. Het boekje van 
Bernard Caminade "Les Moulinets Français" 
werd daarom door verzamelaars met gejuich 
ontvangen. Inmiddels is er reeds een tweede 
uitgebreide druk op de markt verschenen. Een 
aanrader voor iedere verzamelaar, ook als die 
niet of gebrekkig Frans spreekt. 
 
Op onze laatste Eurobeurs troffen we een 
tweede bijdrage uit Frankrijk aan en wel een 

boek van de auteurs Bohn en Sossong getiteld 
"Les Moulinets Luxor". 
 
De Luxors zijn ongetwijfeld een buitengewoon 
interessant verzamelgebied. Velen beschouwen 
de Luxors als de allerbeste werpmolens die ooit 
zijn gemaakt. Het ontwerp is absoluut tijdloos 
want met de eerste Luxor uit 1936 kan men nog 
probleemloos vissen (en vangen). 
 
In de periode 1936 tot 1966 zijn er slechts zeven 
hoofdmodellen op de markt gebracht waardoor 
het voor de verzamelaar interessant is om de 
hele serie kompleet te krijgen. Maar dan wordt 
het pas moeilijk want wie alle onderling 
verschillende modellen van de kleinste Luxor 
Lancer Leger wil bemachtigen komt uit op twintig 
stuks, de verschillende kleuruitvoeringen niet 
meegerekend. De bezitter van dit boek kan nu 
zeer gericht speuren naar de in zijn verzameling 
ontbrekende modellen. Hij weet nu precies, hoe 
het allereerste model van de Luxor Lancer Leger 
eruit ziet. Dit eerste model is natuurlijk zeer 
zeldzaam maar uw dienaar wist voordien niet 
aan welk klein aspect die van de andere 
modellen te onderscheiden is. Wie het Luxor 
boek koopt komt beslagen ten ijs, dat 
verzekeren wij u. 
 
Het boek kochten wij op de Eurobeurs voor de 
prijs van 70 gulden en de auteurs hebben mij 
verzekerd dat zij op de Eurobeurs 2001 weer 
aanwezig zullen zijn. Profiteer ervan. 
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