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Op de boekenplank 
 
Over onze hobby zijn er de laatste jaren een 
hoop interessante boeken verschenen. 
Met name in Frankrijk heeft men grote 
inspanningen geleverd om de resultaten van 
jarenlang opzoekwerk voor iedereen 
beschikbaar te maken. Spijtig genoeg zijn deze 
boeken uitsluitend in het Frans verschenen. 
Maar geen nood, zelfs al versta je geen woord 
Frans, dan nog zijn deze boeken razend 
interessant. Vele foto’s, tabellen en tekeningen 
maken immers duidelijk waarover het gaat.   
 
Als je gaat bladeren in deze boeken (desnoods 
met een woordenboek erbij)  wordt je 
verwondering alleen maar groter, het word je al 
snel duidelijk dat er duizenden uren 
opzoekwerk aan deze boeken zijn 
voorafgegaan. 
 
Een greep uit de meest interessante boeken, 
allen uitgegeven bij PECARI / Atlantica-Biarritz 
: 
 
“Les Moulinets Mepps” door Laurent 
Quichaud en Jean-Noël Bohn 
ISBN 2-91284-836-9 , 104 blz., uitgegeven in 
januari 2005 
De meeste verzamelaars weten wel dat Mepps 
naast kunstaas ook molens heeft gemaakt. 
In dit boek bespreekt men het ontstaan, de 
ontwikkeling en de evolutie van alle modellen 
door Mepps op de markt gebracht. 
 

 

“Les Moulinets Ru-Mer, Ru et Alder” door 
Gilles Ollivier 
ISBN 2-91284-862-8, 172 blz., uitgegeven in 
november 2005 
RU molens zijn welbekend in Nederland en 
België, wie echter dit boek doorneemt zal 
verbaasd zijn over de enorme verscheidenheid 
aan molens van dit merk.  Alle modellen 
komen uitgebreid aan bod met tal van 
illustraties en wetenswaardigheden. 
 

 
 
“Les Bamistes Les Moulinets Peerless-
Bam” door Thierry Mazoyer 
ISBN 2-91284-844-X, 110 blz., uitgegeven in 
januari 2005 
BAM is nog zo’n bekende uit ons 
hengelverleden, het boek bevat minder foto’s 
dan voorgaande, de inhoud is echter meer dan 
interessant genoeg.  Een handige tabel laat 
toe elk Bam-model te identificeren en dateren 
 
Reeds langer verschenen titels, maar nu in 
een hernieuwde uitgaven en voorzien van veel 
meer illustraties dan voorheen : 
 
“Le grand livre des moulinets Français” 
door Bernard et Michèle Caminade 
ISBN 2-92184-848-2, 164 blz., uitgegeven in 
december 2004 
Reeds toe aan zijn derde uitgave, nu op A4 
formaat. Bevat nu veel meer foto’s en 



 .

afbeeldingen dan het oude pocketformaat.  
Met dit boek kan je zowat elke Franse molen 
identificeren (inclusief Mitchell, Luxor en 
Crack), gewoon een must voor elke 
verzamelaar !   
 

 
 
 “Les Moulinets LUXOR” door Jean-Noël 
Bohn en Philippe Sossong 
ISBN 2-921848-10-5, 153 blz., uitgegeven in 
juni 2000 
Een knaller van formaat, elke Luxor 
verzamelaar (en dat zijn er best veel…) die 
zichzelf een beetje respecteert moet dit boek 
gewoon hebben.  Ik kan geen detail bedenken 
dat er niet in besproken wordt !      
 
 
Andere titels uit de reeks zijn “Les cannes à 
Pêche de collection”, 213 blz., over alle 
soorten hengels, zeer uitgebreid, 
pocketformaat, ISBN 2-9509929-7-8 en 
“Leurres de Pêche”, 146 blz, bevat 
advertenties van Frans kunstaas uit de periode 
1893-1960, A4 formaat, ISBN 2-91284-866-0, 
onmisbaar om oud (Frans) kunstaas te 
identificeren 
 
Al deze boeken worden regelmatig nieuw 
aangeboden op eBay / Frankrijk, reken op een 
prijs tussen de 25 en de 35 euro per stuk (en 
dit is echt niks voor de schat aan informatie die 
ze bevatten !), wie meerdere boeken uit de 
reeks koopt krijgt meestal een verzendkorting. 

 
 
Op de valreep nog meer boekennieuws, dit 
jaar komt er een bijwerking uit van het 
bekende boek “The Wright Price Guide for 
the Reel Man” van Ben Wright, het enige boek 
dat zo ongeveer ALLE werpmolenmerken 
bespreekt, zeker in het oog houden en tijdig 
bestellen !  Voor de Mitchell-fanatici is er ook 
goed nieuws, dit voorjaar is het nieuwe boek 
van Dennis Roberts op de markt gekomen!  
Dennis’ vorige boek over Mitchell molens is 
reeds lang uitverkocht en exemplaren die nog 
op eBay worden aangeboden halen torenhoge 
prijzen.  Het nieuw te verschijnen boek zou 
worden uitgegeven in onbeperkte oplage, maar 
ik zou toch niet te lang wachten om het te 
bestellen… 
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