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Hoe het begon 
 
Na enkele oproepen in ons clubblad om eens 
een stukje te schrijven, dacht ik, laat ik ook 
eens een stukje schrijven. Maar wat moet je 
nou schrijven? 
Ik denk dat ik me eerst maar eens voor moet 
stellen. Mijn naam is Jeroen Mur, ik ben 31 
jaar en woon in Vinkeveen. Ik "verzamel" sinds 
een jaar of zes ABU werpmolens en reels van 
Zweedse makelij. De productie van 
werpmolens in Zweden stopte in 1983, ik was 
toen dus vijf jaar oud. Ik heb dus nooit "mijn" 
molens in de winkel zien liggen. 
Hoe komt iemand dan bij het verzamelen van 
deze molens en reels? 
Als kleine jongen ging ik regelmatig met mijn 
opa en mijn oom mee vissen. De passie van 
mijn opa was in de wintermaanden slepen op 
snoek met groot aas. Uren achtereen zat ik bij 
hem in de boot te wachten op de gierende ratel 
van de rode ABU ambassadeur 6000. Volgens 
mijn opa had de reel hem destijds een 
weekloon gekost. Mijn oom was meer een 
snoekbaarsvisser en dit deed hij steevast met 
de grijze ABU 506 molens, destijds gekocht bij 
Ed Kowski in Amsterdam. 
Nadat je als ventje enkele jaren op sleeptouw 
genomen bent, ga je er steeds vaker zelf op uit 
met schoolkameraadjes. Materiaal heb je zelf 
nog niet en op een gegeven moment kreeg ik 
van mijn opa een ABU Cardinal 44, mijn 
toenmalige vismaatje kreeg van hem de 
kleinere 33. Ik heb de 44 nog steeds, de ABU 
cardinal 33 overleed al na een week of drie 
onder een grasmaaier bij de jongen thuis! 
Dit doet me tot op de dag van vandaag nog 
pijn. Jaren achter elkaar viste ik met de ABU 
44 en met de rode ABU 505 die ik ook van mijn 
opa gekregen had. Daarnaast heb ik vele 
modernere molens simpelweg versleten maar 
deze twee oudjes bleven gewoon trouw. 
Regelmatig dacht ik nog aan de kleine 33 waar 
volgens mij nooit meer aan te komen zou zijn. 
Tot mijn neef een jaar of acht geleden vroeg of 
ik al eens op Marktplaats gekeken had. Hier 
had ik nooit aan gedacht, meteen even ingetikt 
en laat er nou toch een opstaan. Binnen een 
week had ik mijn ABU 33, ik was de koning te 
rijk. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, dus kijk je toch af en toe nog even op 
Marktplaats. 
De ABU 506 was de volgende stap en voor je 
het weet heb je toch een paar molens meer als 
dat je hengels hebt. Naast het vissen ontstond 
er een nieuwe hobby en langzaam aan ga je 
ook wat meer leren over andere types en 
andere merken molens die me een paar jaar 
geleden nog niets deden. 

Zo heel af en toe ga ik wel eens naar een grote 
vlooienmarkt en ben me sinds deze misser 
toch wat meer in andere merken gaan 
interesseren simpelweg omdat als ik alleen 
naar ABU molens zoek, ik de meeste keren 
voor niets ben geweest. 
Jammer is wel dat op die grote markten veelal 
handelaren staan en deze mensen denken dat 
werkelijk alles goud waard is. Zo heb in Utrecht 
eens maanden achter elkaar een paar 
werpmolens bij dezelfde handelaar zien liggen. 
Deze mensen komen, denk ik, meer voor de 
sociale contacten als dat ze wat willen 
verkopen. 
Buiten het kopen op een rommelmarkt wil ik 
ook nog wel eens via-via aan een molen 
komen en hoe meer mensen weten dat je 
verzamelt, hoe beter het is. Mijn oma van 81 
jaar komt een tijdje geleden met het 
telefoonnummer van een oudere man die nog 
wel een ABU molen voor me te koop zou 
hebben. ik moest hem maar even bellen en 
toen bleek het om een ABU 54 te gaan. Ik de 
volgende dag naar Gouda om de molen te 
halen. Ik kwam om 11u00 aan en vertrok pas 
weer om 14u30, het had de oude baas de 
laatste tijd niet mee gezeten en hij zat erg om 
een praatje verlegen. Ik had wel een puntgave 
ABU 54 en een goede gebruikte 505 voor een 
mooie prijs. [Dan heb ik mijn uren maar niet 
meegerekend] 
Diezelfde week had ik nog een gelukje, ik 
moest iets ophalen bij een watersportbedrijf 
ongeveer 200 meter bij mijn huis vandaan. In 
de tuin van de eigenaar valt mijn oog op 3 
hengels die daar zo te zien al erg lang lagen. 
Ik keek eens goed en toen zag ik dat er aan 2 
van die hengels een ABU 44 en een ABU 4 
eerste versie zaten. Na een vrij eenvoudige 
onderhandeling kon ik de molens omruilen 
voor twee Ultimate molentjes. De man had een 
keer een bootje gekocht van een oudere man 
en hij kreeg de visuitrusting erbij, hij vist nooit, 
maar hij dacht dat het misschien nog wel eens 
wat kon zijn voor zijn kinderen. Het vet in de 
molens leek wel roet uit een kachelpijp, helaas 
was van een van de molens het plastic 
onderdeel waar de slipveertjes overheen zitten 
verdwenen en was van de ABU 4 het 
typeplaatje weg. Hier ontstaat dus weer een 
nieuwe zoektocht maar dit houdt het leuk. 
 
Goed, ik hou het voor gezien en als ik weer 
iets leuks meemaak, horen jullie het wel weer. 
 
Jeroen Mur 


