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Op de boekenplank 
 

Italiaanse molens zijn al geruime tijd erg 
populair bij verzamelaars.  Ze zijn meestal van 
goede kwaliteit, hebben soms heel fraaie 
kleurencombinaties en er bestaan heel veel 
verschillende types van.   Meer moet dat niet 
zijn voor verzamelaars ! 
 
Maar documentatie over deze molens is vaak 
moeilijker te vinden dan de molens zelf.  
Gelukkig verscheen er in het jaar 2000 het 
boek “Mulinelli da Pesca Italiani” geschreven 
door Giuliano Guidetti, Silvano Baraldi en 
Giorgio Cavatorti.   
 

 
De eerste uitgave uit 2000 

 
Bijna 250 bladzijden boordevol met informatie 
over alle Italiaanse merken van werpmolens.  
Een heel fraai boek op zich overigens : harde 
cover, gedrukt op kwaliteitspapier en veel 
kleurenfoto’s.  Een aanwinst voor elke 
verzamelaarsbibliotheek.  Spijtig genoeg alleen 
uitgebracht in het Italiaans, maar met een 
zakwoordenboek komt men al een heel eind.  
De detailfoto’s en tabellen achterin het boek 
maken het interpreteren van de tekst een stuk 
makkelijker.  Het boek is ondertussen op zich 
al een collectors item geworden en het wordt 
slechts uitzonderlijk te koop aangeboden.  
 

Ondertussen zijn we 7 jaar verder en zijn er 
weer tal van types en varianten van al deze 
molens ontdekt.  Er zijn zoveel nieuwigheden 
te melden dat Silvano Baraldi besloten heeft 
een nieuwe reeks van boeken uit te brengen.  
Het eerste daarvan is verschenen in 2007 : 
“Mulinelli da Pesca Italiani - Vol.I - ALCEDO e 
CARGEM”.  Een volledig boek van 150 
bladzijden alleen over deze 2 merken.  Om de 
prijs wat te drukken is nu gekozen voor een 
uitgave met slappe kaft, maar nog steeds met 
kwaliteitspapier en veel scherpe kleurenfoto’s.    
 

 
De vernieuwde uitgave uit 2007 

Ondertussen wordt er volop gewerkt aan de 
volgende boeken voor deze reeks.  Volgende 
merken zullen aan bod komen : ZANGI, 
COPTES, NIAGARA, NETTUNO, OFMER, 
RENOX, AGAL, SPEM, BIG-GAME REELS en 
als laatste een bundeling van alle overige 
merken !   
 
Voor al deze boeken geldt dat u er snel moet 
bij zijn als u er eentje wil bemachtigen.  Ze 
worden uitgegeven door de auteur zelf en 
verschijnen in een beperkte oplage.  
Reserveren is de boodschap.  Meer informatie 
is bij de auteur te bekomen via zijn email 
bbaral@tin.it 
  

Jean-Paul Ceulemans 


