
De DAM Quick Standard 
 
Jarenlang had ik op zolder een oude kist staan 
met daarin een aantal werpmolens. Een 
allegaartje van verschillende modellen en 
merken. Een aantal daarvan was een 
overblijfsel van mijn actieve dagen als 
sportvisser en een aantal had ik in de loop der 
tijd gekocht op rommelmarkten of ooit eens 
gekregen van bekenden of familie. Omdat ik 
niet meer actief viste, vroeg mijn vrouw mij wel 
eens wat ik toch met die rommel moest. Nou, 
bewaren natuurlijk! 
 
 

 
advertentie 1954 (met dank aan Jos 

Beerens) 

 
In 2001 kreeg ik dankzij de toen nog 
bestaande PC-privé-regeling de beschikking 
over een computer met een aansluiting op 
Internet. Al snel ontdekte ik Marktplaats en 
eBay en ging er een “verzamelwereld” voor me 
open. Opeens kreeg ik de mogelijkheid om 
veel eenvoudiger dan voorheen werpmolens te 
vergaren en mijn “verzameldrang” te 
bevredigen. 
 
Ik kreeg al snel door dat het beter was om mijn 
verzamelwoede enigszins in te perken door mij 
te specialiseren. Via Marktplaats had ik een 
aantal werpmolens van het merk DAM 
gekocht. Omdat het robuuste uiterlijk van deze 
molens mij erg aansprak en de kwaliteit er 
gewoon van afstraalt, besloot ik om 
hoofdzakelijk werpmolens van het merk DAM 
te gaan verzamelen (wat me overigens nooit 
helemaal is gelukt). 

 
Enige tijd later kreeg ik de kans om een “Quick 
Standard” te kopen. Tijdens een bezoek aan 
mijn buurman, viel mijn oog op een oude 
werpmolen in zijn schuur (waarschijnlijk wilde 
ik weer eens gereedschap van hem lenen). 
Het bleek een oude DAM “Quick Standard” te 
zijn die eigendom was geweest van mijn 
buurman’s vader, die de molen in 1958 zelf 
nieuw had gekocht bij een plaatselijke 
hengelsportzaak. Na de molen vele jaren lang 
met tevredenheid te hebben gebruikt, had hij 
deze aan zijn zoon gegeven. Bij hem was de 
molen in de schuur beland en nooit meer 
gebruikt. Ik vond het meteen een aparte en 
interessante molen en kon het niet laten om te 
vragen of hij misschien te koop was. Na enig 
telefonisch overleg met zijn vader kreeg mijn 
buurman toestemming om de molen aan mij te 
verkopen. Het werd mijn eerste “Quick 
Standard”. Het kopen van een dergelijke 
gebruikte molen met een “eigen geschiedenis” 
vind ik nog steeds veel leuker dan het van één 
of andere handelaar via eBay kopen van een 
ongebruikte werpmolen in de doos. 
 
Eigenlijk was deze "Quick Standard" de aanzet 
voor een verzameling binnen mijn verzameling 
van DAM werpmolens. Sindsdien heb ik mij 
namelijk “verdiept” in de “Quick Standard”. Van 
dit type werpmolen heb ik in de loop der tijd 
veel verschillende uitvoeringen weten te 
bemachtigen. Daarnaast heb ik veel digitale 
foto’s van “Quick Standard” molens verzameld 
(natuurlijk ook van andere DAM-molens en die 
van andere merken). Deze foto’s heb ik 
voornamelijk van eBay “geplukt” en in m’n 
computer opgeslagen. Daar bevindt zich 
inmiddels een behoorlijke “virtuele” 
verzameling. Omdat er naar mijn weten geen 
enkel boek over het merk Dam is verschenen, 
zijn dit soort foto’s -naast oude catalogi- voor 
mij een belangrijke bron van informatie. 
 
De historie 
De historie van de DAM “Quick Standard” 
(volgens DAM “die älteste deutsche 
Stationärrolle”) begint met het eerste prototype 
dat naar verluid al in 1937 werd geïntro-
duceerd. Het molenhuis van dit prototype werd 
uit één solide stuk metaal vervaardigd en op 
de molen stond geen vermelding van een merk 
of type. 
 
In 1939 verscheen het eerste productiemodel 
van de “Quick Stationär-Rolle” met een 
molenhuis van gegoten aluminium en op de 
rechter zijkant de vermelding “Stationär Rolle 



Quick D.A.M. Berlin SW68”. De molen heeft -
net zoals het prototype- een halve beugel en 
geen anti-retour. De tweede wereldoorlog 
bracht een eind aan de productie van dit 
zogenaamde “Vorkriegs-Modell”. 
 

 
Quick Modell 1939 

In 1949 werd de productie door DAM weer 
opgestart en verscheen het “Modell 49”, 
eveneens zonder anti-retour, maar met een 
gesloten beugel (“Die erste Deutsche Rolle mit 
dem wirklich volkommenen selbsttätigen 
Schnurfangbügel”). Van dit model zou in 1950 
ook een versie verschenen zijn met een vinger 
pick-up (“Handschurfänger”). 
 

 
Quick Modell 1949 

In 1950 verscheen het “Modell 50/51”, met een 
gesloten beugel en een anti-retour 
(“Rücklaufsperre”). Dit model heet later de 
“Quick Standard N° 250” (wat ook het 
artikelnummer was). 
 
In 1954 verscheen de “Quick Standard N° 
250A”. Dit model heeft op de rechterzijkant de 
vermelding “Stationär Rolle Quick Standard 
D.A.M. Berlin SW68”. De laatste versie van de 
“Quick Standard” werd uitgebracht in 1957/58. 
Dit was een variant van de “Quick Standard N° 
250A” met een kunststof slipmoer. 
 

 
Quick Standard 250A 1954 

 
Het is interessant om te zien hoe de “Quick 
Standard” ontwikkeld is van het prototype uit 
1937 naar de laatste variant uit 1957/58. In 
1958 wordt de “Quick Standard” opgevolgd 
door de “Quick Finessa” 280 en 285. Dit 
laatste model wordt later de beroemde “Quick 
Finessa 330”, die weer de basis vormde voor 
de bekende “Quick Finessa” 110 - 550 serie uit 
de jaren zestig. 
 
De verschillende modellen 
 
Op basis van de hiervoor beschreven 
informatie zijn de volgende hoofdmodellen van 
de “Quick Standard” te onderscheiden: 
 
• Vorkriegs-Modell, met halve beugel, 

zonder anti-retour (1939-42) 
• Modell 49, met gesloten beugel, zonder 

anti-retour, “Quick” op het molenhuis 
(1949-50) 

• Modell 50/51, later N° 250, met gesloten 
beugel en anti-retour, “Quick” op het 
molenhuis (1950-54) 



• Modell N° 250A, gesloten beugel, anti-
retour, “Quick Standard” op het molenhuis 
(1954-58) 

 

 
Quick Standard 250A 1957-58 

 
Er bestaat ook een “Quick-O-Mat (N° 260)”. 
Om misverstanden hierover te voorkomen is 
het belangrijk om te weten dat dit geen op 
zichzelf staand type werpmolen is, maar een 
onderdeel in de vorm van een zijdeksel voor 
het molenhuis van een “Quick Standard” met 
een ingebouwd mechanisme waarmee de 
hoeveelheid uitgeworpen lijn kan worden 
gemeten. De “Quick-O-Mat” verscheen in 1954 
en past in alle “Quick Standard”-modellen. De 
“Quick-O-Mat” bestaat in twee uitvoeringen; 
met een schaal in meters en met een schaal in 
yards (voor exportdoeleinden). 
 
Van de genoemde hoofdmodellen van de 
“Quick Standard” bestaan weer verschillende 
uitvoeringen. Zo zijn er verschillen in 
behuizingen, beugels, spoelen, slipmoeren, 
slingers, handgreepjes, maar ook in kleine en 
minder opvallende details. Vooral tussen 1950 
en 1954 zijn er veel verschillen in details. Van 
alle mij bekende modellen en uitvoeringen, en 
de verschillen in details, heb ik een overzicht 
gemaakt (dat te uitgebreid is om hier te 
vermelden). 
 
Op deze manier ontstaat er voor de 
verzamelaar met een oog voor details een 
interessant verzamelterrein. In mijn 
verzameling heb ik momenteel 21 
verschillende varianten van de “Quick 
Standard” (en ik weet dat er nog meer zijn!). 
De moeilijkheid hierbij is echter om te weten 
wat een “echte” variant is en wat niet. In de 
loop der tijd zijn er namelijk door vissers (maar 

ook door handelaren/verzamelaars!) heel wat 
onderdelen vervangen en verwisseld. Dit is 
mogelijk doordat de onderdelen uitwisselbaar 
zijn. 
 
Serienummers 
Om wat meer inzicht te krijgen in de vele 
varianten, heb ik geprobeerd om een “studie” 
te maken van de serienummers die vanaf 1951 
op de molenvoet van elke “Quick Standard” te 
vinden zijn (voor de oudere modellen werden 
door DAM geen serienummers gebruikt). Van 
de serienummers op de verschillende 
varianten heb ik een overzicht gemaakt. 
Daarbij heb ik niet alleen gebruik gemaakt van 
de serienummers op de molens in mijn eigen 
verzameling. Ook het Internet was hierbij weer 
een bron van informatie, omdat er bij de op 
eBay aangeboden “Quick Standards” vaak een 
serienummer wordt vermeld door de verkoper 
(en wanneer dat niet het geval is, kun je daar 
per e-mail altijd naar vragen). 
 

 
Quick Standard met Quick-O-Mat 

 
Op basis van het serienummer is bij 
benadering te herleiden in welk jaar een “Quick 
Standard” is geproduceerd en hoe de molen er 
uit zou moeten zien. Het laagste serienummer 
dat ik ken, is 010935 (op een model N° 250 uit 
1951) en het hoogste 091519 (op een model 
N° 250A uit 1957/58). Ik neem aan dat Dam 
begonnen is met het serienummer 10.000? Of 
de 100.000-ste DAM ooit gemaakt is, weet ik 
niet. 
 
Vanaf 1951 is er een logische overeenkomst te 
ontdekken tussen de ontwikkeling van de 
verschillende uitvoeringen en de bijbehorende 
serienummers. Na 1954 is dat (voor mij 
althans) niet meer zo duidelijk het geval. 
Volgens een Duitse verzamelaar zou hiervoor 



een verklaring kunnen zijn dat er vanwege de 
schaarste van grondstoffen in de jaren vijftig, 
oude restanten en nieuwe voorraden door 
elkaar heen werden gebruikt door DAM. 
 
Tenslotte 
Om alle modellen en varianten van de “Quick 
Standard” te verzamelen moet je naast een 
flinke schep geld (vooral de oudste modellen 
verwisselen voor veel geld van eigenaar), dus 
ook nogal wat kennis en geduld hebben. Het 
zou mooi zijn als het mij ooit nog eens zou 
lukken om een betaalbaar “Vorkriegs-Modell” 
te vinden (ik blijf gewoon dromen…). 
 
Ik ben me ervan bewust dat ik nog maar een 
beginner ben onder de verzamelaars van 
werpmolens. Desondanks heb ik mijn schroom 
overwonnen en heb ik dit stuk -op verzoek van 
een redactielid van dit blad- uiteindelijk toch 

geschreven. Ik ben altijd geïnteresseerd in 
verdere informatie over de “Quick Standard” en 
andere DAM werpmolens. Er zijn vast “ouwe 
rotten in het vak” die mij nog veel meer over dit 
onderwerp kunnen vertellen. Overigens is de 
informatie die ik in de loop der tijd over de 
“Quick Standard” (en andere DAM modellen) 
heb verzameld beschikbaar voor een ieder die 
het maar weten wil. Wie interesse heeft, kan 
gerust contact met mij opnemen. Mijn e-mail 
adres is roland.lindenbergh@hetnet.nl. 
 
Ik eindig met een groet aan alle 
medeverzamelaars en een “Petri Heil” (zoals 
vissers dat elkaar toewensen in het land van 
de “Deutsche Angelgeräte Manufaktur”). 
 

Roland Lindenbergh 
(Foto’s:auteur)
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Wie, oh wie, zag hem, gebruikte hem of… heeft hem? 

 


