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From Russia 
 
Tja, de ene verzamelt om alles te hebben, de 
andere verzamelt alles wat een ander niet 
heeft… ik verzamel om te onderzoeken. Als 
alles van een merk op papier staat, en er 
boeken vol zijn over geschreven, dan is voor 
mij de magie grotendeels weg.  Het onbekende 
is wat mij aanspreekt op zoektocht naar 
werpmolens.  Zo was het met Sportex, zo is 
het met Russische molens, want onbekend zijn 
ze, deze Katushka’s ! 
 
Hoog tijd om daar verandering in te brengen, 
glasnost en perestrojka slaan toe in de 
hengelsportverzamelaars wereld ! 
 
Het is verschrikkelijk moeilijk om informatie te 
vinden over deze molens, en de molens op 
zich worden slechts uitzonderlijk aangeboden 
op Ebay of andere veilingsites. Meestal betreft 
het molens meegebracht als souvenir, en de 
eigenaars weten er weinig of niets over te 
vertellen.  Onderstaande lijst is dus zeker niet 
volledig, en ik durf ook niet te beweren dat 
alles 100% klopt. Het is de eerste keer dat 
Russische molens een beetje systematisch in 
kaart worden gebracht, zelfs onze Russische 
vrienden vroegen zich eerst af waarom iemand 
in godsnaam Russische molens wil 
verzamelen...  Maar e.e.a. heeft er 
ondertussen voor gezorgd dat nu ook in 
Rusland heftig naar oude molens gezocht 
wordt ! 
 

 
Een Mitchell 324… of toch niet 
 
Hier gaan we dan. 
 
1) LEMZ: staat voor Leningradsky Elektro-
Mechanichesky Zavod, oftewel de Elektro-
Mechanische Fabriek in Leningrad. Deze 

fabriek bestaat nog steeds en maakt 
allerhande elektromechanische producten. 
Lemz molens worden vermeld vanaf 1973. 
Adres van de fabriek in Leningrad (nu St.-
Petersburg) Peterhof d73. Er zouden ook de 
modellen LEMZ-4, -6 en -11 gemaakt zijn. 
 
Vanaf 1973 tot september 1987 waren alle 
Lemz molens zwart en het “Lemz” ergens op 
de body of voet. Vanaf augustus  1987 
veranderde het logo in een abstracte vorm 
(naast de Lemz-aanduiding soms) en waren de 
molens zilverkleurig.  
 
LEMZ:  kopie van de Mitchell 324, geheel 
zwart, op het zijdeksel aan de ene kant staat 
“Lemz”, op de andere kant staat CSSR, weegt 
233 gr. 
Hier bestaat ook een zilvergrijze versie van 
met een voet die naar achteren gericht is. 
 

 
De Lemz model 2 of 3 

 
LEMZ-2 en LEMZ-3: eveneens kopies van de 
Mitchell 324.  Probleem bij deze modellen is 
dat het typenummer alleen vermeld is op de 
bijhorende doos en/of papieren. In mijn 
verzameling heb ik een Lemz-2 (met doos en 
papieren) in een grijze/hamerslag uitvoering. 
Maar ik ben ook in het bezit van een 
lichtgrijze/gladde-lak uitvoering, dit kan een 
Lemz-3 zijn, of misschien een variant van het 



 .

model 2. Qua materiaal en ontwerp zijn ze 
identiek. Hoedanook, op de body zit steeds 
een ronde sticker met visafbeelding en ze 
wegen beide 245 gr. Op het garantiepapier van 
mijn LEMZ-2 staat een datumstempel uit 1990, 
maar ik vermoed dat ze al veel eerder 
geproduceerd werden. 
 
LEMZ-5: zwart van kleur, heeft een geknikte 
voet, drukknopspoel en een wat aparte 
bodyvorm. Lemz-teken in de molenvoet, 
Russische vijfhoek (soort kwaliteitssymbool) op 
het zijdeksel 
 
LEMZ-4, -6 en -11 : deze modellen bestaan 
ook volgens de documentatie doch ik heb er 
nog geen foto, noch beschrijving van gezien. 
 
2) DOLPHIN: een reeks van molens met allen 
de naam “Dolphin” erop (in het Russisch 
weliswaar), op de slipmoer of het etiket staat 
meestal een dolfijn afgebeeld. Deze molens 
werden gemaakt door een productie associatie 
“Elektropribor” Zhytomyr Oblast, Korostyshev 
Str. Bolszewistkaya, 66.  Productie zou reeds 
begonnen zijn in 1966.  Sommige vertalingen 
schrijven de naam als “Delfin”. 
 

 
Een duidelijke kopie van een Bretton 

 
DOLPHIN: kopie van een Bretton 807, 2 
versies: 
1ste versie licht grijze spoelcup met 
lichtblauwgroen zijdeksel 
 
2de versie grijshamerslag met donkerblauw 
zijdeksel (423 gr) 
 
3de versie grijshamerslag met rood zijdeksel 
(423 gr) 
 
DOLPHIN-4:  beige spoelcup met groenblauwe 
body, rechte voet 

 

 
De Dolphin type 4 

 
DOLPHIN-6: zwaarder model van de 
DOLPHIN-4, gelijkaardige bodyvorm 
 
DOLPHIN-8:  grijs van kleur, deze hebben ze 
zelf ontworpen, is goed gemaakt en mag 
gerust een kwaliteitsmolen genoemd worden.  
Opmerkelijk is de (externe) beugeloverslag 
d.m.v. een palletje aan de andere zijde van de 
beugel dan de lijnroller. Dit systeem werkt 
feilloos en heeft de soepelheid van een interne 
beugeloverslag gecombineerd met de sterkte 
van een extern systeem. Molen weegt 390 gr. 
Vermeld in 1981, ook nog gemaakt in 1990. 
Bestaat ook in het zwart. 
 
DOLPHIN-10  zwart van kleur, mooie aparte 
vormgeving, technisch vrijwel identiek aan de 
Dolpin-8. Molen weegt 366 gr. 
 
DOLPHIN-M :  aparte hoekige bodyvorm met 
rechte voet, vermeld in 1981 en 1986 
 
3) ORION (ORNOH): Orion molens zijn 
gemaakt, door de АО Ytëc / Utyos of de 
Ulyanov Instrument Making Plant, produceren 
naast vliegtuigonderdelen een hele reeks 
consumptiegoederen, van keukenmixers tot 
ligstoelen en werpmolens.  Er wordt ook een 
werpreel gemaakt, de Orion 007 
Wie nieuwsgierig is naar de Russische 
consumptiegoederen, moet zeker een 
bezoekje brengen aan hun website (dit deel is 
in het engels, wat vrij uitzonderlijk is voor een 
Russisch bedrijf)  
http://www.utyos.ru/english/products/people.ph 
p#label9
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Huidige modellen molens en reels : 
 "Orion 102"  "Orion 006"  "Orion 007"  "Orion 009"  "Orion 209" 
Drum capacity, m  100  180  170  100  100  
With line diameter, mm.  0,3  0,3  0,35  0,3  0,3  
Reduction ratio  5,2:1  4,7:1  —  5,2:1  5,2:1  
Number of bearings  1  1  —  2  2  
Size, mm (handle in)  115×117×68 128×122×88 125×100×65 115×117×68     
Weight, not more than,g  295  360  290  250     
 
 
Overige gegevens en andere (oudere) 
modellen : 
 
ORION-001: eerste model, zwarte molen met 
metalen spoel, gelijkt op de Shakespeare 
Sigma (oudste versies met slip voorop), vanaf 
1992  
 
ORION-003: vanaf 1992, overkappende spoel, 
grote molen, spoel 100 m 40%, waarschijnlijk 
gemaakt tot 2002 
 
ORION-004 SPORT: wegklapbare slinger, 
productie december ‘92   
 
ORION-009: rode body, zwarte slinger en 
chromen spoel 
 
ORION-102:  opvolger en verbeterde versie 
van de ORION-001, uitgerust met titanium 
lijnroller, bronzen wormwiel, zwarte spoel, enz 
vanaf 1992. 
 
Bestaat eveneens met Engelstalig opschrift, 
zou bestemd zijn voor export. Verschillende 
kleuren, ondermeer zwart en staalblauw/grijs. 
 

 
De Orion 102 
 
 
4) КБС (KBS), КСБ (KSB) en КСБХ (KSBX):  
een reeks molens aangeduid met een 
combinatie van cijfers en letters die zich 

moeilijk laat vertalen, daarom hier de originele 
Russische aanduiding.  In vertalingen komt 
men deze molens tegen als CRS, CBS, KBS, 
KSB, enz.. 
 
De КБС (KBS) molens zijn gemaakt door de 
Leningrad Tool Plant (Lisa), nu heeft deze de 
naam “Izmeron”. 
 
Adres Leningrad (nu St.Petersburg), Novgorod 
D.13.  
 
De КСБ (KSB) molens zouden geproduceerd 
zijn door Kharkov, Reutov, Moskou, Plant D.4., 
Frunze 3 
 

 
 
KBS: 400 gram, 1963, eerste model van deze 
fabriek 
 
KBS-2: opvolger van de KBS, vanaf 1965, 
molenvoet kan losgeschroefd worden om de 
molen gemakkelijk op te bergen 
 
KBS-4: gesloten spoel, lijkt op Abumatic, 220 
gram, 1965 
 
KSB-4 : gesloten spoel, opvolger van de KBS-
4 
 
КСБ-6 : geen verdere gegevens 
 
KSB-12: licht blauw van kleur, klaarblijkelijk 
gebaseerd op de DAM Quick Junior modellen, 
vermeld in 1972 
 
KSBX-2: gesloten spoel 
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KSBX-3: gesloten spoel, lijkt op Abumatic, 
weegt 300gr 
 
KSBX-5: gesloten spoel, tot begin jaren ’90, 
lijkt op ABU 505 
 
КБС-171 en КБС-671: De grijze met T-vormige 
hendelknop en lange inscriptie op het grijze 
zijdeksel is de 671. 
 
Op de doos staat in het groot KATYWKA, dit is 
niet het merk of typenaam, “Katywka” (men 
spreekt het uit als Katushka) betekent gewoon 
werpmolen 
 
De 171 heeft een metalen slinger met gewoon 
hendelknopje en op het zijdeksel in reliëf LIZ 
(in het Russisch weliswaar !) in een ruitvorm. 
 
De 171 lijkt een soort hamerslag metallic grijs. 
De 671 heeft meer vlakgrijze afwerking. 
 
 

 
De КБС-171  

 
КСБХ-2, КСБХ-3, КСБХ-5 en КСБХ-6: geen 
verdere gegevens 
 
 
 
5) DIVERSE:   
 
DIANA-201: 270 gram, kopie van de Mitchell 
320, vermeld in 1981 
 
C-1 (of S-1): model afgeleid van de Mitchell 
300, gemaakt door de Kuntsevskiy fabriek/Kim, 
en waarschijnlijk de eerste werpmolen 
geproduceerd in de USSR. 
 
Gemaakt vanaf 1956 tot omstreeks 1960. 
 
De Kuntsevskiy fabriek was gevestigd in 
Moskou, Dorogobuzh ul, d.14.  

 
De Diana 201 

 
ATLANTIC: vroeg model, halve beugel, ronde 
body, het is niet helemaal zeker dat deze wel 
degelijk in Rusland is gemaakt, wordt vermeld 
in 1951. 
 

 
De Atlantic 

 
SATELLITE: nog geen verdere gegevens 
 
 
YANKA 20 (of Chaika 20): 1981, gesloten 
spoel, goudgele cup, sterk gelijkende op 
Abumatic 20, geleverd in doosje met sleuteltje, 
werpgewicht en instruktieboekje. 
 
 

Jean-Paul Ceulemans 
 
 
 


