
SPORTEX WERPMOLENS 
 
Wat de geschiedenis van Sportex betreft, 
hebben we geen idee wanneer ze begonnen 
zijn met de productie van hengelsport-
materiaal. Wel weten we dat ze vandaag nog 
steeds bestaan, en wel op dezelfde locatie als 
50 jaar geleden: nabij het Duitse Ulm. Ze 
produceren momenteel nog steeds hengels 
onder eigen merknaam en voor andere 
merken. 
 

 
advertentie voor Sportex uit "De 

Sportvisser" van 1954 

Oude hengelsportbladen bevatten vaak een 
schat aan informatie voor elke verzamelaar. In 
het blad "De Sportvisser" van juli 1954 vinden 
we een leuk artikel over Sportex. Het artikel is 
geschreven n.a.v. een bezoek van de redactie 
van "De Sportvisser" (inclusief Jan Schreiner) 
aan de Sportex fabriek in Ulm. Tot onze 
verbazing lezen we dat Sportex toen reeds 
250.000 duizend hengelblanks per jaar 
produceerde en uitvoerde naar landen zoals 
China, Japan, Brazilië, Mexico en Nieuw-
Zeeland.  Perlon-nylon (aangekocht als 
halffabrikaat bij de "Badische Analin und Soda" 
ofte B.A.S.F.) werd bewerkt en gekleurd om te 
worden verkocht onder de namen "Petril", 
"Speedspin" en "Fisher Brand". Het artikel 
vermeldt ook de productie van de werpmolens 
"River" en "Ocean". Alle onderdelen voor deze 
molens (m.u.v. de alu-body) werden gemaakt 
en gemonteerd in de fabriek zelf. 
 

 
advertentie voor Sportex uit "De 

Sportvisser" van 1954 

Nu is het zo dat Sportex slechts gedurende 
twee jaar werpmolens zou gemaakt hebben in 
Duitsland, met name in de periode 1954-1955.  
Nadien is de productie overgeheveld naar 
Engeland. Collega-verzamelaar Ian Kearney 
uit Nieuw-Zeeland vond een artikel in een  
Nieuw-Zeelands outdoor-magazine ("New 
Zealand Outdoor") waarin stond dat de 
machines voor de productie van werpmolens 
verhuisd werden naar Engeland. E.e.a. bij 
wijze van compensatie voor oorlogsschade 
geleden door een Engelse fabriek. Tot nu toe 
hebben we nog geen enkele andere bron 
gevonden die kan verklaren waarom Sportex-
molens vanaf een bepaald ogenblik "Made in 
England" zijn, i.p.v. "Made in Germany". Wie in 
Engeland de productie toen heeft 
overgenomen of voor hoelang is niet geweten.   
   
We hebben geprobeerd de mensen bij Sportex 
in Ulm te contacteren maar zij zwijgen in alle 
talen, bij het enige antwoord dat we ooit 
kregen, waren ze verbaasd te horen dat ze ooit 
zelf werpmolens hadden geproduceerd! 
 

 
Sportex 55 “Made in Germany” kunststof 

zijdeksels - bakelieten spoel 

 
Welke verschillende werpmolens werden er nu 
gemaakt ? 
 
De eerste modellen waren de zogenaamde 
Speedspin “Automatic”-types, het woord 
“Automatic” slaat op de vaste antiretour 
functie. Ze ontbraken dus een schakelaar om 
de antiretour "uit" te zetten. Voor zover 
geweten werden de Speedspin "Automatic"-
types alleen in Duitsland gemaakt in de 
periode 1953-1954. Uiterlijk zijn ze makkelijk te 
herkennen met hun zilveren body en zwarte 
zijdeksels.  Enkel de “Speedspin River Power 



Deluxe” had een goudkleurige body (maar ook 
met zwarte zijdeksels). 
 

 
Sportex 55 “Made in England” type 1 - 
zijdeksel, spoel en medaillon uit metaal 

 
Volgende verschillende types zijn tot nu toe 
gevonden: 
1) “Speedspin River Automatic” (enkele voet) 
2) “Speedspin River Power Deluxe” (idem als 

de River, maar goudkleurig) 
3) “Speedspin Ocean” (dubbele voet met één 

holte ertussen, voetbuiging weg van de 
spoel) 

4) “Speedspin Ocean” (dubbele voet met 
twee holtes ertussen, voetbuiging weg van 
de spoel) 

5) “Sportex/Record 400”: gemaakt voor ABU 
zweden, gelijk aan de Speedspin River 
Automatic, maar met Sportex/Record 400 
medaillon. 

6) “Sportex/Record 450”:  gemaakt voor ABU 
Zweden, gelijk aan de Speedspin Ocean, 
maar met Sportex/Record 450 medaillon 

7) “Gliebe 10”: gemaakt voor het 
Amerikaanse Gliebe in New-York, gelijk 
aan de Speedspin River Automatic, maar 
met "Gliebe 10" medaillon 

8) “Gliebe 20”: gemaakt voor het 
Amerikaanse Gliebe in New-York, gelijk 
aan de Speedspin Ocean, maar met 
"Gliebe 20" medaillon 

 
Van de Speedspin modellen bestaan er 
verschillende kleine varianten: 
• ingegoten medaillon (waarschijnlijk de 

eerste modellen) 
• slipknop met bredere ribbels 
 
De Speedspin modellen zijn zeldzame molens, 
ze werden dan ook maar gedurende één jaar 
geproduceerd. 
De Sportex/Record 400 en 450 zijn natuurlijk 
zéér gewild door ABU-verzamelaars.   
 

De tweede serie modellen zijn qua vormgeving 
bijna identiek aan de “Speedspin”-reeks, maar 
hebben  een antiretour schakelaar tussen het 
spoelhuis en de body.  Verder zijn ze volledig 
zwart van kleur en de spoel is aanzienlijk 
hoger. 
 

 
Sportex 55 “Made in England” type 2- 

Plastieken medaillon - voet meer verticaal 
geplaatst 

 
De verschillende types zijn : 
1) “Sportex 55” (made in Germany) 1954 met 

enkele voet 
2) “Sportex 55” (made in England) na 1955 

met enkele voet 
3) “Sportex Ocean 55” (made in Germany) 

1954 (dubbele voet met één holte, 
voetbuiging weg van de spoel) 

4) “Sportex Saltwater 60” (made in England) 
na 1955 (dubbele voet met één holte, voet 
is gebogen naar de spoel toe) 

 
Van deze 4 types bestaan er tal van varianten: 
de oudere modellen hadden een metalen ring 
rond de slipknop; 
• de Duitse modellen hadden zijdeksels van 

kunststof, met aan de slingerzijde een 
geribde versterking die uitliep naar de 
schroeven; 

• latere modellen hadden metalen zij-
deksels; 

• in Engeland is men op een bepaald 
ogenblik overgeschakeld op plastic 
medaillons (normaal blauwe letters op 
witte achtergrond, maar er is ook een 
“Saltwater 60” gevonden met in een 
medaillon witte letters op groene 
achtergrond); 

• het meest recente type van de “Sportex 55 
Made in England” had een meer verticaal 
opgerichte voet en was donkergrijs/ 
antraciet van kleur i.p.v. zwart; 



• de oudste (Duitse) modellen hadden een 
bakelieten spoel, latere modellen een 
metalen spoel. 

 

 
Sportex Saltwater 60 Made in England 

De meeste modellen van Sportex molens 
waren verkrijgbaar in links- of rechtshandige 
versie, en konden worden geleverd met een 
extra spoel  
 
Waarschijnlijk is de Sportex werpmolen-
productie gestopt eind jaren '50 of begin jaren 
‘60. Alle werpmolens die nadien verkocht 

werden door Sportex, waren geïmporteerd uit 
het Verre Oosten. In het begin werden deze 
molens gewoon voorzien van een labeltje 
"Specially made for Sportex”. Voorbeelden 
hiervan zijn de "Karmann Deluxe", de 
"Karmann 41" en de "Tina-Mite" (Japanse 
kopie van de Italiaanse Alcedo Micron). 
 
Tot zover het verhaal van Sportex zoals we het 
nu kennen. Ik hou mij graag aanbevolen voor 
meer informatie. Heeft u een oude Sportex-
catalogus of -molen, of heeft u meer informatie 
over de vestiging in Engeland, graag een 
mailtje naar jeanpaulceulemans@skynet.be 
waarvoor bij voorbaat dank! 
 
Nog even een woord van dank aan Ben Wright 
en Ian Kearney voor het delen van hun kennis 
en documentatie! Het boek van Ben Wright is 
een must voor elke verzamelaar. Het bevat 
een schat aan informatie over de geschiedenis 
van talloze fabrikanten en hun werpmolens. 
 

Jean-Paul Ceulemans 
(Afbeeldingen: auteur) 
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