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DAIWA 
 

Japanse molens uit de jaren ’50 en ’60 hebben 
niet bepaald een goede naam, niet te 
verwonderen als men de kwaliteit bekijkt van 
die dingen.  Men kopieerde meestal Europese 
molens waarbij ik de indruk heb dat men 
blijkbaar niet altijd wist waar sommige 
onderdelen eigenlijk toe dienden...  maar ze 
zaten er wel op !  Hun “populariteit” hadden ze 
alleen te danken aan hun erg lage prijs.  Deze 
molentjes werden gemaakt in zeer veel 
verschillende vormen en evenveel 
benamingen.  Van een merknaam was 
eigenlijk geen sprake en wie de fabrikant was 
in Japan, dat was al helemaal niet te 
achterhalen. 
 
Nu zijn Amerikaanse en Europese hengelaars 
ook niet gek, als Japan op termijn nog wilde 
meespelen, dan moesten ze wel met betere 
producten op de markt komen.   Eind jaren ’60 
is het dan zover en komt DAIWA als eerste op 
de markt met kwalitatief vrij goede Japanse 
molens.  Ondertussen zijn we bijna 40 jaar 
verder en Daiwa is nog steeds een 
toonaangevend merk, dit zegt genoeg over de 
kwaliteit. 
 

 
Zelfverzekerd waren die jongens wel ! 

In de loop der jaren heeft Daiwa in elk geval 
veel verschillende molens uitgebracht, en wie 
hier meer wil over weten moet zeker de Daiwa-
website van verzamelaar Paul Lowe uit 
Engeland eens bezoeken : 
http://www.phantomfisher.com/ (Paul is 
momenteel bezig aan een grote update van 
zijn website, zeker in het oog houden !). 
 
Het is overigens zeer moeilijk informatie te 
vinden over Daiwa uit de jaren ‘60.  De oudste 
Europese Daiwa catalogus dateert van 1970.  
In 1969 zijn er wel een paar kleine advertenties 
verschenen (van diverse verdelers o.a. Milbro 
in Engeland), maar daar houdt het dan ook 
mee op.  Ouder dan dat is er helemaal niets 
terug te vinden. 
 
In elk geval, de eerste reeks Daiwa’s die in 
Europa werd verkocht was de blauwe 700-
reeks.  De typenummers hiervan zijn: 725, 
727, 730, 735, 750, 755, 760, 770 en 785.  Dit 

zijn ook de nummers die terug te vinden zijn in 
het instructieblaadje dat hoort bij deze reeks. 
 

 
De zeldzame Daiwa 720 

Er bestaat echter ook een type 720, echt een 
zeldzaam buitenbeentje.  Toen ik mijn eerste 
720 gevonden had en de foto’s liet zien aan 
Paul Lowe wist hij even niet waar hij het had.  
Hij verzamelt al jaren Daiwa’s, en is 
zondermeer de grootste kenner op het gebied 
van Japanse molens, maar een 720 had hij 
nog nooit gezien.  Raar molentje dus,  ook de 
meer afgeronde vorm is wat anders dan de 
andere molens uit de 700-reeks.  Tot nu toe 
heb ik 4 exemplaren gevonden, waaronder 
eentje met ARCA sticker op de spoelcup.  Het 
rare is dat de 720 blijkbaar alleen in België te 
vinden is, ik heb nog geen enkele melding 
gehad uit een ander land.  Het Belgische 
ARCA is al zeer vroeg begonnen met de 
verkoop van Daiwa-molens, ik vermoed zelfs 
als een van de eerste in Europa.  Het zou me 
niet verbazen mocht de 720 een soort van 
“proefmodel” zijn om te kijken hoe deze 
molens zouden aanslaan bij het publiek.   Toen 
men begon met de verkoop van de volledige 
700-serie werd de 720 blijkbaar niet meer 
aangeboden, en was aldus ook niet vermeld 
op de instructiepapiertjes en dergelijke.  Wie 
ooit een instructiepapiertje, originele doos of 
reclame van een 720 weet te vinden mag mij 
steeds een seintje geven ! 
 
Op Paul’s website staan alleen de klassieke 
modellen, niet de latere modellen met 
overkappende spoel.  Toch zitten daar ook 
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types tussen die best interessant zijn voor 
verzamelaars, de goudkleurige GS-reeks 
(Golden Series) of de zilverkleurige SS-reeks 
(Silver Series) bijvoorbeeld.   
 
De GS-reeks was jarenlang dé topreeks van 
Daiwa.  Sommige modellen ervan worden al 
meer dan 30 jaar gemaakt en zitten nog steeds 
in het assortiment.  De GS-9 is volgens mij het 
langstlopende model dat ooit op de markt is 
verschenen. 
 

 
De Daiwa GS-3 en GS-13B  

Onder zeevissers is deze GS-9 
legendarisch zoals de Mitchell 498

 
Een overzicht van al de modellen uit de GS-reeks : 
 
GS-0 Mini Mite : vanaf 1977, 180 gr, externe beugel overslag  de kleinste uit de GS-reeks (niet 
de kleinste Daiwa,  de zilveren 500C is nog iets kleiner !) 
GS-1 : vanaf 1977, 230 gr, externe beugel overslag 
GS-2 : vanaf 1976, 450 gr, externe beugel overslag 
GS-3 : vanaf 1976, 530 gr, externe beugel overslag 
GS-6 : vanaf 1976, 640 gr, externe beugel overslag 
GS-9 : vanaf 1977, externe beugel overslag 
GS-9M : zelfde als de GS-9 maar met manuele pick-up 
GS-9000 : vanaf 1976, externe beugel overslag 
GS-10 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-13 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-15 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-20 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-30 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-60 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-60SC : vanaf 1978, USA 
GS-10DX : 260 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-13DX : 330 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-15DX : 360 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-10X : 250 gr, vanaf 1979, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-13S : geen gegevens, waarschijnlijk alleen in de USA uitgebracht 
GS-13X : 330 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-15X : 350 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-20X : 470 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-30X : 525 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-60X : 605 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-60XSC : vanaf 1980, USA 
GS-GSC : waarschijnlijk alleen uitgebracht in de USA 

GS-13B : vanaf 1978, hoort bij een combo (hengel + molens die samen verkocht werden), heeft een 
speciale voet die alleen in die specifieke hengel past.  In de zilveren reeks is er ook een combo 
waarbij de zilveren “Mini-Spin” (heeft geen nummer) hoort, eveneens met speciale voet. 
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Een kleine opmerking: de jaren hierboven 
vermeld zijn meestal gebaseerd op Belgische 
catalogussen, het is mogelijk dat sommige 
modellen in andere landen vroeger of later 
geïntroduceerd werden. 
 

De Daiwa GS-1 en GS-10 

Hierbij wil ik nog een speciale versie van de 
BG-reeks vermelden, nog zo een reeks die al 
jarenlang meedraait aan de top. De normale 
uitvoering is er eentje met zwarte body en 
gouden spoel (Black-Gold). Naar aanleiding 
van de 30ste verjaardag van deze reeks heeft 
men een serie gemaakt die echter volledig 
goudkleurig is zoals de GS-reeks. Het is een 
schitterende reeks geworden, op de spoel 
staat “30th Anniversary” en de molen wordt 
geleverd met een BG-Anniversary pet en een 
pocket mes met dezelfde vermelding. De 
volledige reeks bestaat uit 5 modellen : BG-10, 
BG-13, BG-15, BG-20 en BG-30.  Voor zover 
ik weet zijn de modellen BG-60, BG-90 en BG-
90M niet verschenen in deze speciale versie. 
 

 
De Daiwa BG-10 Black Gold 30th 
Anniversary Edition 

 

 
De Daiwa BG-10 in originele verpakking 

 

 
Het neusje van de zalm voor het ultralichte 
spinnen: de Daiwa Mini Mite en de Daiwa 
500C 

Als laatste Daiwa’s die interessant zijn voor de 
verzamelaar moet ik hier zeker de opvallende 
Super Sport-serie vermelden. Deze 
zilverkleurige serie is uitgebracht in 1977 en de 
molens zijn uitvoerig gegraveerd met fraaie 
tekeningen, uitgerust met slip achteraan en 
uitwendige beugeloverslag. De standaard 
reeks bestaat uit de modellen SS-2000, SS-
3000, SS-4000 en de SS-5000. Helemaal 
speciaal is de SS-9000 Million Max, 
uitgebracht in een beperkt aantal genummerde 
exemplaren. 
 

Jean-Paul Ceulemans 
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