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Vissen en Verzamelen 
 
De vergelijking tussen vissen en verzamelen 
zal in het verleden wel vaker gemaakt zijn, 
als je al enkele jaren vist kijk je niet meer op 
van een gewone snoek, baars of snoekbaars. 
Maar je blijft toch iedere dag dat je weer gaat 
vissen, hopen op die ene keer dat je wel een 
droomvis vangt. Zo gaat het hetzelfde met 
verzamelen. De “gewone” molens en reels 
heb je inmiddels in je verzameling en je 
interesse gaat steeds meer uit naar de 
zeldzamere stukken. Op eBay komen er 
eigenlijk wel iedere week mooie en zeldzame 
reels en molens voorbij. Maar hier worden 
door de bank genomen prijzen voor 
neergeteld die de gemiddelde verzamelaar 
toch wel een huisvredebreukje opleveren. 
Maar soms moet je eens geluk hebben. Zo 
zag ik in april van dit jaar 2 Abu Record 1300 
reeltjes staan met een paar onderdelen voor 
een Record 2100. De 1300 reeltjes waren 
voor mij niet interessant maar de 2100 
onderdelen des te meer. Het bleken de linker 
en rechter zijplaat te zijn van een speciaal 
casting model. 
 

 
 
Nadat ik de onderdelen gekocht heb ben ik 
op zoek gegaan naar de missende 
onderdelen, het belangrijkste wat ik miste 
was de speciaal gebouwde magnesium 
spoel. Dit spoeltje is 7 mm breed en heeft 
een doorsnede van 30 mm. De rest van de 
reel kon ik afbouwen met het frame, slinger 
en de zwarte ringen van een normale 2100. 
Ik kan wel zeggen dat ik tientallen mails 
verstuurd heb met de vraag of iemand voor 
mij zo’n spoeltje te koop had. U weet 
waarschijnlijk het antwoord al. Veel mensen 
wisten in eerste instantie niet wat voor spoel 
ik bedoelde en dachten aan de “normale” 
magnesium spoel voor de 2100. Maanden 
later zat ik even te kijken op de Zwitserse site 
Ricardo.ch. Meer als een Abu 506 of 507 was 

ik hier nooit eerder tegengekomen tot deze 
bewuste dag. Er werd een "normale Record 
2100" aangeboden in doos met beschrijving 
en dezelfde set die ik al had maar dan met 3 
spoeltjes. Die moest ik dus hebben. Ik dacht 
me even in te schrijven op de site maar dit 
ging niet lukken op korte termijn. Je zou 
binnen 4 werkdagen een inlogcode in de 
brievenbus krijgen maar dan was de 
aanbieding inmiddels afgelopen. Er moest 
dus gezocht worden naar iemand die al 
ingeschreven was op deze site. Ik heb 
verschillende mensen benaderd maar ik kon 
niemand vinden. Tot ik op het werk het 
verhaal aan een collega vertel. Hij vertelde 
me dat een neef van hem met een Zwitserse 
getrouwd is en dat zijn schoonouders en 
zwager daar woonden. Uiteindelijk heeft de 
zwager van de neef van mijn collega dus op 
deze set geboden en hem voor mij 
gewonnen.  
 

 
 
Bovenstaand verhaal maakt dus een leuke 
vergelijking met vissen, de aanhouder wint. Ik 
heb inmiddels mijn reel afgebouwd en de 
andere set gaat waarschijnlijk weer terug 
naar Zweden. Nu wat meer over de reel zelf. 
De Record 2100 werd zeer populair toen de 
Zweedse tournament caster Åke Dalberg er 
halverwege de jaren 50 meerdere nationale 
en internationale casting wedstrijden mee 
won. Er werd een spoel ontwikkeld voor de 
2100 van magnesium, deze spoel paste in de 
normale 2100 en had conische zijkanten. Dit 
bevorderde de lijn afgifte tijdens de worp, 
deze spoel stond ook in de catalogus Napp 
och Nytt en kon los gekocht worden. Toch 
bestond er vraag op weliswaar kleine schaal 
naar een reeltje waar nog verder mee 
geworpen kon worden. Men bouwde op 
speciaal verzoek de 2100 casting, het 
grootste verschil met de normale reel is dat 
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bij dit reeltje een vaste as is geconstrueerd 
waar het kleine spoeltje in het midden op 
draait. Men heeft de knop op de linker zijplaat 
vergroot zodat het mogelijk is tijdens de worp 
de weerstand van de spoel te verlichten. Ook 
zijn er nummers in de zijplaat geslagen zodat 
men kan zien hoe men de rem ingesteld 
heeft. Dit werd overigens later standaard op 
de Record 3000 flyer en de latere 
Ambassadeurs. Het kleine spoeltje kon 
natuurlijk heel weinig normale lijn bergen, 
daarom gebruikte men speciale lijn zo dun als 
een mensenhaar (Nvdr : tot 2/00!). Men 
gebruikte een sterkere voorslag aan het 
castinggewicht, de voorslag werd enkele 
slagen op de spoel gedraaid voor de worp. 

De dunne lijn fungeerde enkel als volglijn. De 
hengels die men gebruikte waren hengels 
met een minimum aan ogen wat zo min 
mogelijk weerstand opleverde. Het is niet 
bekend hoeveel van deze reeltjes er in 
Svängsta gemaakt zijn, ik heb één keer een 
Record 2300 gezien op internet. Dit is de 
budgetuitvoering van de 2100. Mocht er 
iemand zijn die mij nog meer van dit model 
kan vertellen dan ontvang ik graag een mail 
van u. Mocht iemand een vraag hebben dan 
is dit uiteraard ook geen probleem.  
Mijn e-mailadres is: 
jeroenenerica@gmail.com 
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