
DOE EENS IETS VOOR UW MEDELEDEN 
 
In 'De Vissende Verzamelaar', vijfde jaargang, 
nummer tien, verscheen van de hand van uw 
redacteur een artikel getiteld "Info Luxor/Crack", 
inhoudende produktiegegevens en allerlei 
andere bijzonderheden over werpmolens en 
vliegenreels van dit Franse merk. Het artikel 
werd besloten met een verzoek, als volgt. 
 
"Weet u wat ook van harte welkom is? 
Gegevens zoals deze over ANDERE 
molenseries." 
 
Jammer genoeg nam niemand de moeite in pen, 
schrijfmachine of tekstverwerker te klimmen. Dat 
is niet alleen spijtig, dat is eigenlijk onbegrijpelijk 
temeer daar het absoluut zeker is dat het gros 
der leden over allerlei gegevens van hun verza-
melgebied beschikken die ook voor hun 
medeleden van belang zouden kunnen zijn. Bij 
deze wordt het verzoek om dergelijke info over 
uw specialiteit daarom herhaald. Nogmaals: 
geneer u niet, bijvoorbeeld omdat u misschien 
denkt dat u 'niet kunt schrijven', want uw teksten 
worden professioneel persklaar gemaakt. 
 
Ik ben al met al zelf wederom aan de gang 
gegaan, ditmaal over het merk DAM. Als altijd 
zijn aanvullingen of verbeteringen van harte 
welkom. 
 
QUICK FINESSA 285 
 
Spinmolen met wormwielaandrijving uit brons en 
staal. Overbrenging 1 : 3.5, inhaalsnelheid 560 
mm per slag. Eén water-dicht kogellager, in- en 
uitschakelbare anti-retour, omklapbare slinger. 
Met 'wolfram-carbid' gevoerde lijnrol. Drukknop-
spoel. De spoel pakt 150 m 30/00, de gratis 
meegeleverde tweede spoel 165 m 40/00. 
Zoutwaterbestendig. Gewicht 350 gram. 
Toebehoren: de genoemde tweede spoel, twee 
kunststof lijnklemmetjes, smeerolie, reserve-
onderdelen, gebruiksaanwijzing. Extra leverbaar 
onder nummer 284/F: kleine reservespoel, 
onder nummer 284 T: diepe reservespoel. 
 
QUICK 238 
 
Spinmolen. Overbrenging 1 : 3,3. Inhaalsnelheid 
490 mm per slag. Zelfsmerend kogellager. Pick-
up uit 'Nirosta', lijnrol hardverchroomd, beugel 
kan tijdens transport worden omgeklapt. Druk-
knopspoel. Alle delen tegen corrosie behandeld. 
Ondiepe spoel pakt 100 m 35/00, diepe spoel 
100 m 40/00. Gewicht 310 gram. Toebehoren: 

twee spoelen, twee kurken opvulringen, twee 
plastic klemmetjes, gebruiksaanwijzing. 
Bestelnummer extra spoel: 239/Sp. 
 
QUICK 228 
 
Als de Quick 238 maar zonder 
drukknopspoelen, zwart, glad huis, gewicht 300 
gram, inhaalsnelheid als bij de Quick 238. 
Toebehoren: twee kurken ringen, klemring, 
gebruiksaanwijzing. Bestelnummer extra spoel: 
228/60. 
 
QUICK 248 
 
Spinmolen. Overbrenging 1 : 3,4. Inhaalsnelheid 
550 mm. Omklapbare beugel uit 'Nirosta'. 
Zelfsmerend kogellager. Drukknopspoelen, alle 
onderdelen gegalvaniseerd. Kleine spoel pakt 
100 m 30/00, diepe spoel 100 m 45/00. 
Toebehoren: extra spoel, twee kurken 
opvulringen, twee klemringen, plastic zakje met 
reserve-onderdelen, gebruiksaanwijzing. 
Gewicht 310 gram. Bestelnummer ondiepe 
extra-spoel 248/60, diepe extra-spoel 248/61. 
 
QUICK MICROLITE 265 
 
Spinmolen. Wormwiel uit brons en staal, 
overbrenging 1 : 4,75. Inhaalsnelheid 540 mm 
per slag. Zelfsmerend lager, anti-retour, 
omklapbare pick-up beugel uit 'Nirosta', lijnrol uit 
'Wolfram-Carbid'. Drukknopspoel. Gewicht 230 
gram, capaciteit ondiepe spoel 150 m 20/00 of 
60 m 30/00, capaciteit diepe spoel 220 m 20/00 
of 120 m 30/00. Toebehoren: tweede spoel, 
twee rubber opvulringen, plastic kokertje met 
reserve-onderdelen, gebruiksaanwijzing. 
Bestelnummers extra-spoelen: klein 266/F, groot 
266/T. 
 
AUTOMATIC 267 
 
Spinmolen die wordt bediend met behulp van 
een 'trekker'. Trekt men hieraan met de 
wijsvinger van de werphand, dan wordt de lijn 
vastgehouden; laat men de trekker los dan komt 
de lijn vrij. Lijnafgifte kan worden bekeken via 
doorzichtige kunststof kap. Slipmoer vóór op de 
spoel gebouwd. 
 
Kruislingse lijnopwinding, overbrenging 1:3,3. 
Zelfsmerend. Inhaalsnelheid 460 mm per slag. 
Alle delen tegen corrosie behandeld. Gewicht 
320 gram. Capaciteit ondiepe spoel: 100 m 



25/00, capaciteit diepe spoel: 100 m 35/00. 
Toebehoren: kunststof klemring, smeerolie, 
gebruiksaanwijzing. Bestelnummers extra 
spoelen: 267/22 (diep, zonder kurk) en 267/23 
(ondiep, mét kurk). 
 
QUICK SUPER 270 
 
Spinmolen. Overbrenging 1 : 3,2. Inhaalsnelheid 
680 mm per slag. Zelfsmerend lager, stofdicht. 
Anti-retour, opklapbare slinger, omzetbaar voor 
links- of rechtshandig gebruik. Pick-up beugel uit 
'Nirosta', draaibare lijnrol uit 'Wolfram-Carbid. 
Slipafstelling vóór op de spoel, alle onderdelen 
zijn zeewaterbestendig. Gewicht 610 gram. 
Capaciteit ondiepe spoel: 160 m 50/00, 110 m 
60/00 of 90 m 70/00; capaciteit diepe spoel: 200 
m 50/00, 140 m 60/00 of 110 m 70/00. 
Opklapbare pick-up beugel, lijnrolletje uit 
'Wolfram-Carbid', wormwiel-aandrijving uit brons 
en staal met één kogellager. Toebehoren: extra 
spoel, twee plastic klemringen, plastic doosje 
met reserve-onderdelen en flesje smeerolie, 
gebruiksaanwijzing. Bestelnummers: 270 C 
(molen met één spoel), 272/F (ondiepe extra 
spoel, met kurk), 272/T (diepe extra-spoel). 
 
QUICK SUPER 2S 275 
 
Spinmolen. Wormwielaandrijving uit brons en 
staal, twee overbrengingen, te weten 1 : 4 voor 
snel indraaien en 1 : 2,2 voor de dril; bediening 
geschiedt door in- of uittrekken van scha-
kelknop. Inhaalsnelheden per slag: 470 mm/850 
mm. Tijdens het omzetten blijven de tandwielen 
ingeschakeld. Zelfsmerend lager, pick-up beugel 
uit 'Nirosta', lijnrol uit 'Wolfram-Carbid', alle 
onderdelen zeewaterbestendig, gewicht 750 
gram, capaciteit en toebehoren als voor de 
Quick Super 270. Bestelnummer extra spoel, 
ondiep, met kurk: 272/F; diep: 272/T. 
 
QUICK 218 
 
'Jongensmolen' met metalen aandrijving, 
overbrenging 1 : 3,1. Pick-up beugel met 
hardverchroomde lijngeleider. Capaciteit 120 m 
30/00, inhaalsnelheid 460 mm per slag. 

 
HOBBY 215 B 
 
'Jongensmolen'. Overbrenging 1 : 2.9, pick-up 
beugel van het 'botsing-type' uit 'Nirosta'. 
Capaciteit 120 m 30/00, inhaalsnelheid per 
slingerslag 460 mm. Toebehoren: klemring uit 
kunststof, gebruiksaanwijzing. Gewicht 320 
gram. Bestelnummer extra spoel: 215 B/44. 
 
TRUTT-O-MAT 
 
Automatische vliegenreel. Trekt bij volledig 
gespannen veer tot 20 meter lijn binnen. 
Doorsnede 80 mm, gewicht 300 gram. 
Capaciteit 30 yards HCH-lijn of 30 yards GBG-
lijn, respectievelijk met 60 of 25 yards volglijn. 
 
TRUTTA 
 
Klassieke vliegenreel uit 'lichtmetaal', geluidloze 
en instelbare rem, links- of rechtshandig te 
gebruiken. Doorsnede 92 mm, breedte van huis 
28 mm, gewicht 160 gram. Capaciteit 30 yards 
HCH-lijn of 30 yards HDH-lijn, met 20 yards 
volglijn. 
 
ISLAND 
 
Vliegenreel uit 'lichtmetaal', zalmmodel, 
instelbare rem, links-of rechtshandig te 
gebruiken. Diameter 92 mm, breedte van het 
huis 39 mm, gewicht 190 gram. Capaciteiten: 20 
yards G-lijn plus 50 yards volglijn, of 30 yards 
HCH-lijn plus 
50 yards G-lijn of 30 yards GBG-lijn plus 25 
yards volglijn. 
 

Kees Ketting 
 
P.S. En nu: kom op, ABU-collectionneurs. (Ook 
verzamelaars van Hardy, Arjon, Farlow, Pezon 
& Michel, Pelican, Bretton, Alcedo, die van 
kunstaas, creels, aasketels, pennen, werpreels, 
boeken (per auteur svp), foto's, etcetera, en zo 
maar door, enzovoorts, zijn met hun bijdragen 
meer dan welkom.  

 
 
 


