
DE VISSENDE VERZAMELAAR is het clubblad van de Vereniging Hengelsport Verzamelaars, 
opgericht in 1993, en van Angling Collectors Europe (ACE). 

Verschijnt 2 maal per jaar. 
 

Jaarcontributie VHV-ACE voor binnen- en buitenland: €15,00 per jaar. 
 
Girorekening VHV: 6733842, t.n.v. H.M. Verswijveren. 
Adres: Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden. 
 
VHV e-mail adres: vhv-ace@zeelandnet.nl website VHV-ACE: www.vhv-daca.org
 
Opzeggingen van het lidmaatschap vóór 1 december schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. 
 
Het bestuur van de VHV-ACE bestaat uit: 
 
Voorzitter: Luc de Medts, Oude Leuzesesteenweg 67, 9600 Ronse, BE 

tel./fax: 00-32-55-216673 / E-mail adres: luc.de.medts@skynet.be 
 

Vice-voorzitter: Peter-Paul Blommers, E-mail adres: blomm033@planet.nl 
tel.: 023 – 5840114 
 

Secretaris: Herman Verswijveren, Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden, NL 
tel./fax: 0118 – 615818 / E-mail adres: vhv-ace@zeelandnet.nl 
 

Penningmeester: Babs Verswijveren, Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden, NL 
tel./fax: 0118 – 615818 / Email adres: vhv-ace@zeelandnet.nl 
 

Webmaster: 
 
 

Luc de Medts, tel./fax.: 00-32-55-216673 
E-mail adres: webmaster@vhv-daca.org 
 

Bestuurslid: Iwan Garay, tel.: 040 - 2416176 
E-mail adres: iwangaray@hetnet.nl 
 

Redactie Clubblad: 
 
 
 
Eindredactie Clubblad: 

John C. Bel, Heiligestraat 15A, 4001 DJ Tiel, NL 
tel. : 0344-619948 
E-mail adres: john.bel@tip.nl 
 
Luc de Medts, Oude Leuzesesteenweg 67, 9600 Ronse, BE 
tel./fax: 00-32-55-216673 / E-mail adres: luc.de.medts@skynet.be 

 
De redactie en/of het bestuur behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen zonder opgaaf van 
redenen te weigeren, respectievelijk niet te plaatsen. Tevens behoudt zij zich het recht voor 
ingezonden artikelen in te korten, hetgeen door de redactie onder het desbetreffende artikel dient te 
worden vermeld. 
 
Voor zover artikelen onder pseudoniem worden geplaatst, dienen de volledige gegevens van de 
auteur bij de redactie bekend te zijn. 
 
De redactie en/of het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de 
aangeleverde artikelen. 
 
Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende(n) op het auteursrecht, zijnde. de uitgeefster van deze uitgave, door de rechthebben-
de(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 

 1



 
VOORWOORD

 
Het spijt me erg dit voorwoord te moeten beginnen met treurig nieuws. Joep Foppele, medestichter 
van de VHV en jarenlang voorzitter van onze club, is kort na de voorbije Eurobeurs van ons 
heengegaan. Joep was de stuwende kracht achter het totstandkomen van de Eurobeurs. Wij 
herinneren ons nog dat hij met zijn eigen centen garant heeft gestaan toen de eerste rekeningen 
moesten worden vereffend. Mede door zijn onvermoeibare inzet, is onze Eurobeurs geworden tot wat 
zij nu is: een verzamelgebeuren dat zijns gelijke niet kent in heel Europa. De laatste tijd was Joep 
Erevoorzitter van VHV-ACE. Een hartaanval werd hem fataal op zijn woonboot in zijn geliefde Fryslân. 
In naam van onze club, bied ik zijn familie langs deze weg nogmaals onze blijken van oprecht verdriet 
en deelname in hun rouw aan. Rust in vrede, Joep,  je hebt het na al die jaren verdiend!  
 
We staan inderdaad bijna aan de vooravond van onze 10de (jawel, tiende) Eurobeurs. De komende 
manifestatie wordt dus een regelechte jubileumeditie! In het volgende clubblad vernemen jullie hoe we 
hier iets speciaals zullen van maken. Alvast reserveren kan natuurlijk nooit kwaad! Kijk ook eens naar 
de belangrijke mededelingen onderaan op pagina 23. 
 
We verwelkomen in dit nummer Jean-Paul Ceulemans als auteur van een heel aardig artikel over 
vroege Sportex-molens. Hij doet er nog een schepje bovenop met een artikel over vertalingen van 
Nederlandstalige hengelsportboeken. Een door ieder gesmaakt artikel over de eerste DAM Quick-
molens, is van de hand van Roland Lindenbergh. In dit nummer vindt U ook de originele -in het 
engels- gestelde tekst die we ontvingen van de Tsjechische verzamelclub, aanwezig op de vorige 
Eurobeurs en, wie weet, ook op de volgende. Dries Hanzens laat ons even genieten van een Mitchell 
(short) Story. Harry Kelly maakt ons weer deelgenoot van zijn laatste ervaringen op verzamelvlak. 
Otto Wolfs legt ons haarfijn uit hoe hij zijn verzameling presenteert. Onze redacteur John Bel ver-
dient zeker onze waardering voor zijn artikel over Mol & Wilco. Jan Eggers, Oud-voorzitter van de 
SNB, hoofdredacteur Nederland van het magazine Voor en door de Visser èn verzamelaar, 
beantwoordt een vraag van Michiel Vercoelen. Iwan Garay tenslotte raadt ons allen aan om de oude 
hengelsporthandelaren in ere te houden. Hij heeft hier goede redenen voor! 
 
Veel leesplezier toegewenst vanwege 
 
Luc de Medts 
Voorzitter
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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 
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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 (“Handschnurfänger”). 
 

 
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) 
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• 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 
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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)

 

Wie, oh wie, zag hem, gebruikte hem of… heeft hem? 
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Mol & Wilco 
 

een bewogen Hollandse hengelsporthistorie 
 

Voor regelmatige bezoekers van de Euro-
beurzen vertegenwoordigt de heer Wim J. de 
Mol inmiddels een vaste waarde. In scherp 
contrast met de uitstallingen op de meeste 
tafels, is zijn tafelinrichting een oase van rust 
voor vermoeide verzamelaarogen. Hier geen 
gooi- en smijtwerk van hengels, molens of 
toebehoren, maar keurig opgestelde voorraad-
dozen en draairekjes met etages, waarin en 
waaraan alles overzichtelijk is uitgestald. 
Dat ook onze vele buitenlandse bezoekers en 
standhouders de weg naar zijn tafels feilloos 
weten te vinden, is niet verwonderlijk. Waar 
vindt men immers nog geleideogen van 
Agatine, Chromex en Seymo en afdekplaatjes, 
reelringen, cones en stootdoppen voor Pezon 
& Michel-hengels? Bovendien beschikt de heer 
de Mol over een welhaast encyclopedische 
feitenkennis van de Nederlandse hengelsport-
historie van pakweg de laatste 50 jaar. Het 
leek schrijver dezes daarom interessant een 
poging te ondernemen een deel van deze 
geschiedenis, aan de hand van de 
ontwikkelingen rond Mol & Wilco, in 
gesprekken met de heer de Mol (hierna: WdM) 
vast te leggen. 
 

 
Mol & Wilco 1964 

 

Allereerst dan die handelsnaam, “Mol & Wilco”. 
Het eerste deel hiervan spreekt voor zich, 
maar wie was/is “Wilco”? 
Wilco staat voor de heer W.L.M. (Willem) van 
Koolwijk (hierna: WvK), die van beroep 
acrobaat was en met zijn act door heel Europa 
toerde. De vader van WdM bouwde al voor de 
oorlog hengels voor de vader van WvK. Deze 
had een winkel in de Frans Halsstraat 72 in 
Amsterdam. Aangezien de winter een slappe 
tijd was voor variétéartiesten, wilde WvK in 
deze periode graag wat om handen hebben. 
Daarom besloten de vader van WdM en WvK 
compagnons te worden en samen een 
hengelsportzaak te starten, waarvoor WvK de 
naam bedacht. Op 1 juni 1949 openden zij hun 
winkel “Mol & Wilco” in de Nic. Beetsstraat 73 
te Amsterdam. Deze zou daar tot 1 oktober 
1975 gevestigd blijven, toen zij in het kader 
van de stadsvernieuwing werd gesloopt. 
 
Door zijn optredens in het buitenland, had 
WvK in Denemarken de heer Rasmussen leren 
kennen. Deze was een begenadigd 
kunstenaar: violist, schilder en hengelbouwer, 
die bij de Amerikaanse firma Leonard en het 
Engelse bedrijf Milward had gewerkt. Deze 
Rasmussen had een compagnon die machines 
fabriceerde, w.o. een speciale splitcane-
machine, die twee belangrijke functies in zich 
verenigde: het afvlakken van de knopen en het 
in de juiste driehoeksvorm frezen van de 
handmatig gespleten splitcanestrips. Aange-
zien de bast van de tonkin zeer hard is, 
maakte men daarvoor gebruik van diamant-
beitels. 
 
Ten tijde van de Watersnoodramp in 1953 
bezochten WvK en de vader van WdM, de 
heer Rasmussen in Denemarken en schaften 
zich een dergelijke freesmachine aan. Verder 
kochten zij een lijm-, een kurk- en een 
wikkelmachine. 
Deze machines kwamen in de zaak in de Nic. 
Beetsstraat 73 te staan. Na de freesmachine 
vormde de lijmmachine het essentiële hulp-
middel in dit gerationaliseerde hengelbouw-
proces. Deze zorgde voor de benodigde druk 
door het aanbrengen van kruiselingse 
wikkelingen bij de verlijming van de zes split-
canestrips. Het gebruik van de machine om de 
handmatig gemonteerde kurken tot een 
handgreep te polijsten, als ook de wikkel-
machine om de geleideogen te bevestigen, 
resulteerden in verdere efficiencyvoordelen bij 
het afmonteren van de hengelblanks. 
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Het Milward-procédé dat de vader van WdM bij 
het bouwen van splitcanehengels toepaste, 
hield o.a. in dat de splitcanestrips een 
nabewerking ondergingen. Met behulp van een 
gasbrander werden de strips van overtollig 
vocht ontdaan, waardoor het cane harder en 
dus sterker werd. Deze behandeling gaf het 
materiaal ook de zo kenmerkende donkere 
kleur. Een verder typerend kenmerk van 
volgens het Milward-procédé gebouwde 
hengels was het gebruik van tweekleurig, 
gevlochten wikkelgaren 
 
Toen de heer Rasmussen een half jaar later in 
Amsterdam op bezoek kwam, was hij verbaasd 
hoe goed de vader van WdM de hengelbouw 
reeds onder de knie had. Op zich was dat 
minder verwonderlijk als men weet dat de Mol 
Sr. meubelmaker van beroep was, hierdoor het 
materiaal als het ware van nature aanvoelde 
en aldus spoedig tot hengels van een hoge 
perfectie wist te komen. 
 
WdM acht het Milward-procédé technisch 
superieur te zijn aan de hengelbouwtechniek 
zoals bijv. Pezon & Michel die toepaste. In 
plaats van het bamboe te splijten, hetgeen 
men bij splitcane toch meent te mogen 
verwachten, zaagde P&M het tonkin in de 
benodigde strips, dus dwars door evt. nerven 
heen, hetgeen natuurlijk een verzwakking van 
het materiaal betekent. De destijds enorme 
productie noopte P&M hier echter toe; zij 
konden zich immers niet teveel uitval 
permitteren. Tevens had het door P&M 
gebruikte cane een lichtere kleur, doordat de 
strips middels infrarood lampen werden 
gedroogd/gehard i.p.v. door een gasvlam. 
 
Onder de merknaam “Mol & Wilco” werden in 
de loop der tijd vele soorten hengels gebouwd, 
aanvankelijk van splitcane, later ook van glas. 
Hieronder volgt een kleine greep uit het 
assortiment splitcanehengels. Vlok- en spin-
hengels variërend van ultralicht, 7 ft, 1-3 gr. tot 
medium-zwaar, 7 ft, 8-16 gr. 
Één type vliegenhengel gebouwd naar het 
voorbeeld van P&M’s “Skish”. Diverse types 
driedelige karperhengels: light, 270 cm, 16/00; 
medium, 300 cm, 20/00 en heavy, 330 cm, 
24/00. Een zeehengel met de beeldende naam 
“The Surf”, 300 cm, 20-40 gr. maakte 
eveneens deel uit van het hengelgamma. In de 
catalogus van 1964 vinden wij “The Surf” 
overigens terug, nu als dubbelwandige 
glashengel, in twee aanmerkelijk zwaardere 
uitvoeringen. 
Op de regel dat Mol & Wilco hun 
hengelproductie exclusief in eigen winkel 
verkochten, bestond slechts één uitzondering: 
de firma Sciarone in Den Haag, later in handen 

van de bekende hengelsportpublicist Cor van 
Beurden, verkocht de hiervoor beschreven 
karperhengels van Mol & Wilco onder eigen 
merk. 
 

 
Uit de Mol & Wilco catalogus van 1964 

 
WdM heeft de gehele ontwikkeling in de 
hengelbouw van nabij meegemaakt. Na 
splitcane kwam volglas, daarna holglas. WdM 
geeft nog steeds hoog op van het 
Amerikaanse Conolon-glas, dat volgens hem 
kwalitatief het beste was met een relatief 
strakke actie. Zo bouwden zij van dit materiaal 
onder meer een 260 cm lange 
snoekbaarshengel, die “The Flush” werd 
gedoopt en gretig aftrek vond. 
 
De prijscouranten van Mol & Wilco, jaargangen 
1962 en 1964, die mij voor dit artikel ter 
beschikking zijn gesteld, vermelden op de 
voorzijde, in alle bescheidenheid: “De 
bestgesorteerde hengelsportzaak in 
Amsterdam”. Bij bestudering van het in de 
catalogi vermelde assortiment blijkt inderdaad 
dat de verscheidenheid van de gevoerde 
artikelen enorm was. 
 
Volgens WdM verkochten zij in hun winkel 
destijds alleen al ca. 60 molentypes, waarvan 
ook altijd alle beschikbare linkshandige 
modellen op voorraad waren. Onder deze 
molenmerken bevonden zich o.a. – bij Iwan zal 
nu het water in de mond lopen – Massart, 
Tamson, Nylisto en Ariston. Van de geheel uit 
kunststof vervaardigde Nylisto-molens ver-
kochten Mol & Wilco in totaal 25 exemplaren. 
Korte tijd nadien ontving men 26 Nylisto’s ter 
reparatie retour! Naar later bleek, was één 
molen elders gekocht. Door warmte gingen de 
kunststof tandwielen al spoedig wijken; later 
werden deze door metalen tandwielen 
vervangen. 
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Met veel plezier heb ik kennis genomen van 
m.n. het assortiment Luxor molens, die voor 
een gemiddelde hengelaar toentertijd een 
vermogen moeten hebben gekost; Luxor Luxe, 
f 49,50; Luxor Spécial, met 2 spoelen, f 60,- 
(prijscourant 1962). Niet minder was ik geboeid 
door het uitgebreide spinnerassortiment. Mijn 
favoriete spinners, de Luxor Rafale en Succès 
waren toen in goud en zilver in bijna alle maten 
voor ca. f 1,- verkrijgbaar. Degene die mij nog 
kan helpen aan de grootste maten 
spinnerbladen van Rafale, 43 of 50 mm en/of 
Succès, 42 of 50 mm, zou mij hiermee een 
buitengewoon genoegen doen. 
 

 
Ru-molens uit de catalogus van 1964 

 
In september 1969 heeft Mol & Wilco de 
complete voorraad en inventaris van de firma 
J.E. Endert vh. Gebrs. Wasterval over-
genomen. Dit was destijds kwalitatief gezien 
de beste groothandel in de hengelsport. Leo 
Besters, die als vertegenwoordiger voor Endert 
werkte en boven de zaak woonde, werd door 
Mol & Wilco in dienst genomen. De groot-
handel werd voortgezet in de Wilhelminastraat 
6 in Amsterdam en wel tot 1 januari 1975, 
waarna deze naar de Binderij in Amstelveen 
verhuisde. 
 
In het najaar van 1969 bezochten Leo Besters 
en WdM de fabriek van Pezon & Michel in 
Amboise, waarbij WdM de exclusieve 

verkooprechten voor P&M en Luxor voor 
Nederland verwierf. Toen Leo Besters na 
enige tijd in dienst trad bij Den Holder en 
vervolgens bij Malevé, besloot WdM de 
vertegenwoordiging zelf te gaan verrichten en 
bezocht aldus de hengelsportwinkeliers in den 
lande. 
 
Momenteel, sinds 1 juni 2003, is de 
hengelsportgroothandel in afgeslankte vorm 
ondergebracht in een pand aan de Hoofdstraat 
in Kudelstaart. Nog altijd bezoekt WdM zelf zijn 
afnemers. Verder heeft hij gezien zijn 
curriculum vitae een zeer bewogen sociaal 
leven, zoals binnen organisaties als DIBEVO, 
de EFTTA en de Stichting Nationale 
Voorlichting Hengelsport. Zo bedacht hij onder 
meer de Nationale Hengeldag, aangezien door 
de afschaffing van de gesloten tijd de 
gebruikelijke koopimpuls verdween. 
 
Het bezoeken van de verzamelbeurzen doet 
WdM grotendeels, zoals velen onder ons, uit 
een hang naar nostalgie. Tijdens zijn rondes 
langs de tafels geniet hij ervan zoveel zaken 
tegen te komen die Mol & Wilco destijds 
verkochten. Ook verzamelt hij, o.a. Oud-
hollands materiaal, zoals mahoniehouten 
tuigenplanken, wormendozen en baarston-
netjes, verder de eerste lichtgevende dobbers 
(bestaan al zo’n 40 jaar) en Luxor molens. 
 
En hoe staat het met het vissen? Plechtig 
heeft WdM zichzelf beloofd, ondanks zijn volle 
agenda, voldoende tijd vrij te maken om weer 
vaker te gaan vissen, als het lukt elke 
maandag, het liefste op karper en snoekbaars. 
Mooi water heeft “De Weesper” in ieder geval 
in overvloed en aan de materialen kan het niet 
liggen… 
 

John C. Bel, januari 2005 
 
ϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕ 
 

NIET VERGETEN !!! 
 

Zowel op de beurs in Empel als in Eindhoven 
gaat de zaal voor standhouders open om 8.00 
uur (en niet eerder!) 
 
De beurs in Empel op zaterdag 23 april duurt 
tot 14.00 uur. 
 
Zoals altijd kan de contributie (15 euro) contant 
betaald worden op de komende beurs in 
Empel of overgemaakt worden naar het 
bekende gironummer  6733842  t.n.v. H.M. 
Verswijveren te Arnemuiden. 
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OUDE MATERIALEN EN NIEUWE TECHNIEKEN 
 
We leven in een boeiende (verzamelaars) 
wereld die zich voortdurend ontwikkelt op een 
onvoorspelbare wijze. Vaak in een razend 
tempo. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de 
informatietechnologie. “Verzamelen” is een 
activiteit welke door een aantal aspecten wordt 
gekenmerkt. Enthousiasme, kennis van zaken, 
financiële middelen, tijd, maar ook (inter)-
netwerken en inventiviteit horen daartoe. 
Ongetwijfeld vergeet ik er nog enkele. 
 
Mijn persoonlijke opvatting is dat je pas een 
succesvolle verzamelaar kunt zijn als 
bovengenoemde elementen in meer of 
mindere mate aanwezig zijn. Als een daarvan 
volledig ontbreekt stelt  het verzamelen niet 
veel voor. Als je geen enthousiasme hebt, of 
volstrekt geen tijd of geld in je hobby kunt 
steken wordt het niet echt een vreugdevol 
gebeuren. Ter voorkoming van misverstanden: 
voor mij is de meest succesvolle verzamelaar 
niet diegene die de meeste (of zeldzaamste) 
artikelen bezit maar hij/zij die de meeste 
vreugde put uit zijn/haar hobby. 
 
Deze aanloop is even nodig om het belang en 
gebruik van internet een juiste plek te geven. 
Dit aspect leeft bij sommige verzamelaars 
(nog) nauwelijks; bij anderen vormt het de kern 
van hun hobby. Op geavanceerde (of moet je 
soms zeggen geraffineerde) wijze benutten zij 
de mogelijkheden van dit medium (eBay, 
marktplaats, Via-Via, etc) om systematisch de 
halve wereld af te struinen. Zij kunnen op deze 
wijze een gigantisch aanbod van 
hengelspullen gericht selecteren op 
bruikbaarheid voor hun hobby. En ze hoeven 
er de deur niet voor uit. Ook door  effectieve 
vraagacties komen spullen uit Zuidlaren of 
Tokio probleemloos in hun verzameling 
terecht. Tenminste als je de kunst verstaat 
goed met dit wonder der techniek om te gaan. 
Dan is het absoluut een verrijking van je 
hobby. 
 
Helaas behoor ik zelf (nog) niet tot de 
categorie geavanceerde gebruikers. Mijn 
kennis van de mogelijkheden van internet (en 
hoe dit praktisch toe te passen) blijft nog 
steken op het niveau van louter “plaatjes”-
kijken. En dat is vaak best opwindend (om het 
in vistermen uit te drukken). 
 
P.S. Tips en suggesties om daar een  
daverend succes van te maken, een soort 
onmisbaar naslagwerk voor beginners en 
gevorderden, zijn uiteraard van harte welkom. 
Mijn E-mail adres is: h.n.kelly@hetnet.nl 

 
Ik kijk even terug op het afgelopen half jaar en 
noem enkele gebeurtenissen die me als 
verzamelaar zijn bijgebleven. Met  plezier 
noem ik dan de beurs in Eindhoven. Lof voor 
de organisatoren hiervan. Wederom veel leuke 
mensen en spullen in een ongedwongen sfeer. 
De formule (organisatie, plaats, tijd, omvang 
etc.) lijkt me nauwelijks te verbeteren. Hooguit 
zou de bar wat langer bezet mogen blijven om 
de deelnemers die aan het begin van een 
verre thuisreis staan, nog een laatste kop 
verse koffie te kunnen aanbieden. Voor het 
eerst in lange tijd lukte het me meer te 
verkopen (dank zij mijn  lieve vrouw achter de 
tafel) dan in te kopen. Met een paar 
aanschaffingen was ik zeer tevreden; andere 
aankopen bleken bij nadere inspectie minder 
liefdevol behandeld te zijn. Gelukkig zijn er 
mensen die een verwrongen voetstuk van een 
10000C weer keurig haaks kunnen krijgen. 
Even Apeldoorn bellen… 
 
De veiling was een fenomeen op zich. Ik kreeg 
de indruk dat niet iedereen een reëel beeld 
had van de waarde van sommige artikelen die 
werden geveild. Een paar franse Laguiole 
mesjes gingen voor een habbekrats weg terwijl 
ze normaliter een fortuin(tje) kosten en de 
DAM automatic 267 (zo’n groen plastic geval) 
bleek bij nadere inspectie absoluut te kunnen 
tippen aan de fameuze ABUmatic molens. Ook 
een fraaie handgebonden Ierse “Rogan” 
zalmvlieg leverde voor weinig geld veel 
(emotionele) vreugde. Tot zover Eindhoven. 
 
Komende evenementen zijn er o.a. in 
Zaandam (12-02), Ouddorp (29-01) en Huy 
(Wanze) (05-02) Gelukkig nu eens niet 
allemaal op dezelfde dag. 
 
Twee buitenlandse veilingen (Mullock& 
Madeley en Hildebrandt) boden eveneens 
boeiende zaken aan. Alleen al de catalogi  zijn 
een feest op zich. Maar langs deze weg heb ik 
nu ook een “fly-wallet“ van de fa. Kelly uit 
Dublin, vol met mooie oude Ierse vliegen. 
Zowel bij Mullock als Hildebrandt bood ik op 
ongeveer een dozijn items. De spanning die 
met dit soort activiteiten samenhangt  vormt op 
zich een fundamenteel onderdeel van het 
verzamelaargeluk. Hopelijk worden de 
veilingen met bijbehorende catalogi niet geheel 
verdrongen door de ontwikkelingen op internet.  
 
Volgende keer meer over internet, het ga u 
goed. 

Harry Kelly 
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Toegevoegde waarde 
 

De voorlaatste “De Vissende Verzamelaar” 
deed mij besluiten ook weer eens een bijdrage 
te leveren voor ons clubblad. Vooral het stuk 
van Jan Eggers over zijn boekenverzameling 
heeft mij aan het denken gezet. “Specialiseren 
en miniseren?” 
 
Zelf ben ik lang niet compleet met mijn 
boekenverzameling volgens de lijst van de 
heer Flipse, maar dat is gezien de prijzen van 
sommige boeken ook niet mijn streven. (De 
heer Flipse kun je trouwens gewoon bellen en 
hij was bij mij nog nooit te beroerd om tegen 
een zacht prijsje een update van zijn lijst op te 
sturen). 
 
Sommige boeken vind ik niet eens mooi om te 
hebben, wat dat betreft wil ik ook wel weer wat 
boeken kwijt. Misschien toch ook eens een 
tafel huren in Oud-Empel i.p.v. alleen maar 
kopen!? Maar goed, ik schrijf dit stukje eigenlijk 
om jullie het volgende onder de aandacht te 
brengen. 
 
Begin jaren ’90 kocht ik in Amsterdam op de 
Rozengracht bij een kringloopwinkel het boekje 
“Zilver en goud uit plas en polder” van A. van 
Onck en C.J. van Beurden, Het vissen op 
voorn. 
Jaren later zag ik pas dat er iets in geschreven 
was en weer later besefte ik dat er iets van de 
auteur C.J. van Beurden zelf stond (zie ook de 
afbeeldingen aan het eind van dit artikel), 
namelijk: 
 

Opgedragen  aan  P.J. Steegers 
Als  mede-pionier  van  de 
Nederlandse vliegvisserij 

Den  Haag 
25 dec. 1960 

C.J. van  Beurden 
 
Goh, dat is leuk, dacht ik. Toegevoegde 
waarde! Verder weet ik niets van deze auteur 
en nog minder van wie de heer Steegers was. 
Misschien de ouderen onder ons wel? Zelf ben 
ik van 1964. Valt dit dan onder de zgn. 
“boeken met een opdracht” of is dat iets 
anders? Graag een reactie hierop, misschien 
van jou, Jan Eggers, want je hebt Cor van 
Beurden gekend, zoals ik las in je stuk. 
 

Michiel Vercoelen, Hoorn 
σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ 

Antwoord Van Jan Eggers op de brief van 
Michiel Vercoelen: 
 
Nog meer toegevoegde waarde 
 
Toen ik de brief van Michiel Vercoelen van 
onze voorzitter doorgemaild kreeg, vielen me 
twee zaken op en wel deze. Ten eerste 
vermoedde ik dat onze briefschrijver niet de 
complete serie Hengelsport in de praktijk en 
nog meer specifiek Hengelwater in Nederland 
bezit want anders had hij de naam P. J. 
Steegers als medeauteur van die boekjes over 
de viswateren per provincie, vast wel gezien. 
Een tweede zaak was de woonplaats van 
Michiel Vercoelen, te weten Hoorn want dat is 
hemelsbreed nog geen 15 km bij me vandaan. 
En omdat de naam Vercoelen nu niet echt een 
Westfriese naam is, ben ik even in het 
telefoonboek gaan zoeken en had deze 
persoon in kwestie binnen 20 seconden aan de 
lijn. Ik heb Michiel verteld dat ik nog wel een en 
ander weet over genoemde personen en dat 
we deze informatie mee zullen nemen in een 
volgende aflevering van ons clubblad en daar 
was hij content mee. 
 
Kennismaking via Zweden 
 
De allereerste keer dat ik de naam C. J. van 
Beurden tegen kwam en zelfs een plaatje van 
deze persoon met grote snoek zag, was begin 
zestiger jaren toen ik een oude Abu Napp och 
Nytt catalogus uit 1956 in handen kreeg. Op de 
pagina’s 8 en 9 kon men lezen dat er toen al in 
93 landen met Abu materiaal gevist werd en 
om dat te illustreren had men 10 foto’s van 
vissers uit verschillende landen met grote 
vissen er bij geplaatst. Onder de kop Holland 
vinden we dan de opmerking van Mr. C. J. van 
Beurden uit Den Haag dat er geen beter 
kunstaas is dan de Abu spinner, die we op 
pagina 46 afgebeeld vinden. Hij laat op de foto 
een van de vele grote snoeken die hij met 
deze spinner ving, zien. Ik weet nog dat ik toen 
dacht dat als deze spinner rondom Den Haag 
goed is, hij ook in mijn Hollandse polders goed 
moest zijn. 
Een misrekening want het was een 
verzwaarde spinner die snel vast zat maar het 
resultaat was wel dat ik via hengelsport-
winkelier “Abu Ceessie” Bijvoet uit Alkmaar in 
het bezit kwam van onverzwaarde Abu Reflex 
spinners en daar heel veel jaren goed mee in 
mijn polderwateren gevangen heb. Verder 
weet ik nog uit die periode dat ik altijd grote 
bewondering had voor de vissers die er in 
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slaagden met een foto in de Abu catalogus te 
komen. Ik was veel te naïef om te beseffen dat 
dit via zakelijke contacten veel sneller ging en 
dat dit o.a. de reden was dat je soms jaar na 
jaar foto’s van dezelfde vissers, ik denk dan 
b.v. aan Börge Munk-Jensen uit Denemarken, 
zag verschijnen. 
Pas later heb ik ook begrepen waarom het 
voor Cor van Beurden niet al te moeilijk was 
om in de Abu catalogus te komen: hij werkte 
toen bij de Firma A.P.A. Sciarone in de 
Molenstraat 67 in Den Haag en heeft later 
deze winkel overgenomen en nog weer later 
verkocht aan Erik Bansberg. Destijds was 
Sciarone de importeur van Abu voor Nederland 
en ziedaar de link. 
 
Samen met van Onck 
 
Maar goed, we gaan verder. Het begin van de 
zestiger jaren was ook de periode waarin Cor 
van Beurden samen met A. van Onck een 
13tal boekjes in de serie Hengelsport in de 
Praktijk schreef en ik er ondanks mijn kleine 
budget van Fl. 1,25 per dag als dienstplichtig 
militair enkele van kocht voor de somma van 
Fl. 4,50. In die tijd was ik ook al abonnee van 
De Sportvisser en kreeg ik het bondsblad van 
de AHB, Algemene Hengelaarsbond, met de 
titel “De Nederlandsche Hengelsport” 
regelmatig onder ogen. Ik kwam de naam Cor 
van Beurden  wel eens tegen bij artikelen en 
evenementen op castinggebied en dat bleef zo 
tot begin 1985. 
 
Bestuurslid van de SNB 
 
In die periode kreeg ik een brief of een 
telefoontje van Cor van Beurden met de vraag 
of we bij de kort daarvoor opgerichte 
Snoekstudiegroep Nederland-Belgie, zeg maar 
SNB, misschien nog een bestuurslid of iemand 
die kon helpen met diverse dingen, konden 
gebruiken. Ik was behoorlijk verbaasd want ik 
wist met wie ik te doen had en mijn antwoord 
was positief. Kort daarna ben ik naar De Aak 
nummer zoveel in Wieringerwerf gereden voor 
een eerste ontmoeting met Cor en die was 
zeer plezierig en educatief. Naast zijn grote 
verzameling boeken en tijdschriften op 
hengelsportgebied, was ik vooral geïmponeerd 
door allerlei zaken, van oude opgeknapte 
hengels tot roestvrijstalen relingen voor zijn 
boot, die hij zelf in elkaar geknutseld had. Wat 
zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. 
Maar goed, Cor werd bestuurslid van de SNB 
en had als specifieke taak het maken en 
regelen van allerlei aparte klussen en stukjes 
schrijven voor ons clubblad. Hij verzorgde de 
demonstratiekist van de SNB, ging mee naar 

de SNB stand op de Visma en we waren blij 
met hem als viscale duizendpoot. Op het 
persoonlijke vlak kon ik ook heel goed met 
hem opschieten, we gingen samen op paling 
en baars vissen in de polders en het 
Amstelmeer. Hij bond droge vliegen voor me, 
knapte een paar oude splitcane en greenheart 
hengels voor me op, paste pluggen en ander 
kunstaas aan en…. we waren heel veel met 
onze verzamelingen oude boeken bezig. Ik 
heb heel wat dubbele boeken van hem 
gekocht of geruild voor nieuw 
hengelsportmateriaal waar ik als adviseur van 
enkele van de grootste hengelsportfirma’s vrij 
goed aan kon komen. En ook al was zijn vrouw 
er niet echt blij mee, Cor was weer gelukkig 
dat hij als oudgediende weer kon meedraaien 
in het moderne hengelsportwereldje. Dat zijn 
vrouw al die nieuwe activiteiten met een 
bezorgde blik bekeek, kon ik snappen want 
Cor zijn gezondheid was fragiel. Net als mijn 
vader had hij longemfyseem en vaak piepte hij 
als een krakkemikkige fiets als hij ademde en 
dat was een angstig gehoor. Maar hij wilde van 
geen ophouden weten, hij moest en hij zou 
mee naar die warme, rokerige Visma of SNB 
Manifestatie. Ook al kreeg hij na een attaque 
moeilijkheden met zijn ogen, hij regelde een 
paar bolle buitenspiegels zodat hij toch kon 
autorijden, hij gaf niet snel op. In de zomer van 
1986 raakte hij weer in het ziekenhuis in 
Alkmaar en toen ik hem voor het laatst 
bezocht, kort voordat ik naar de AFTMA beurs 
in ik geloof Las Vegas moest, vroeg hij nog of 
ik nog zo’n mooi glanzend jack dat al die 
bekende wedstrijdvissers op black bass 
droegen, voor hem mee kon nemen. Ik heb dat 
jack toen nog geregeld maar bij terugkomst 
was Cor echter al overleden. Het enige dat ik 
daarna nog vernomen heb is dat er veel gedoe 
over de waarde van zijn verzameling 
visboeken en de verkoop ervan geweest is. Ik 
heb me er bewust niet mee bemoeid en weet 
ook niet wat er met al zijn hengelsportspullen 
en boeken gebeurd is. 
 
Wat ik wel weet is dat hij een van de eerste 
boekenverzamelaars was die in een van de 
hengelsportbladen een artikel met lijst van de 
Nederlandstalige visboeken publiceerde. Toen 
ik hem na publicatie vroeg waarom hij een 
aantal zeldzame boeken waarvan hij zeker en 
vast het bestaan wist, toch niet in de lijst 
opgenomen had, kwam er een interessant 
antwoord. Hij had dat bewust niet gedaan 
omdat hij deze boeken niet bezat en nu hoopte 
dat iemand enthousiast zou reageren met de 
mededeling dat hij nu toch een boekje 
gevonden had dat niet in deze lijst stond. “En 
als ik het dan kan kopen of overnemen, ben ik 
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ook weer wat verder met mijn verzameling en 
maak ik geen slapende honden, dus collega 
verzamelaars, wakker.” Ik vond deze truc toch 
wel handig en weet dat het met enkele boeken 
ook zo gegaan is. 
Tot zover wat informatie over een goede 
allround visser waarvan ik veel geleerd heb en 
ik ben blij dat we nog een paar jaar samen 
leuke dingen hebben kunnen doen. 
 
Een vrij onbekende hengelsportauteur? 
 
Nu over de andere persoon uit de brief en aan 
wie Cor dit boekje had opgedragen: P.J. (Paul) 
Steegers. Ik heb deze persoon niet zelf gekend 
maar wel verhalen in visbladen van hem 
gelezen alsmede de boekjes met 
stekinformatie in Nederland die hij in de reeks 
Hengelwater in Nederland, samen met van 
Onck geschreven heeft. 
Als de vraag komt waarom van Beurden dit 
boekje voorzien heeft van een opdracht aan 
Paul Steegers, kan ik alleen maar bedenken 
dat dit vanwege de actiefoto van een 
vliegvissende Steegers in een Nederlandse 
polder op pagina 48 van het bewuste boekje 
“Zilver en goud uit plas en polder”. Misschien 
heeft Cor deze foto wel voor niets mogen 
gebruiken, misschien heeft Steegers informatie 
verstrekt voor het hoofdstuk De Vliegenhengel 
of misschien waren het wel goede 
visvrienden? Vragen kunnen we het ze niet 
meer en heel waarschijnlijk is een van de 
weinige nog levende hengelsportauteurs van 

de oude stempel die er een antwoord op zou 
kunnen geven Jan Schreiner die inmiddels 
langzaam maar zeker richting 90 jaar gaat. 
Ik heb vroeger wel behoorlijk wat contact 
gehad met een andere bekende pionier op 
vliegvisgebied in Nederland, te weten Hans 
Dourivou Jr. die ook weer met Jan Schreiner 
gevist heeft, veel artikelen in De Sportvisser 
schreef en van wie ik vliegvissen geleerd heb. 
Ik heb hem echter nooit over Paul Steegers 
horen praten, wel over George Tömpe, Peter 
Zaagsma, de oud-hoofdredacteur van Beet en 
Andre Steentjes, van wie ik op een gegeven 
moment heel wat speciale vliegvisboeken 
overgenomen heb. Maar goed, een mens kan 
niet alles weten en misschien komt er weer 
een reactie op de actuele vraag wie er meer 
weet van Paul Steegers? 
Ik ga stoppen, moet nog wat oude vishaken bij 
elkaar zoeken omdat er morgen enkele VHV 
leden op bezoek komen om die zeer oude 
haken waarin ik in een vorig clubblad melding 
maakte, te bekijken. Hoe die visite afloopt, kan 
men waarschijnlijk ook in ditzelfde clubblad 
lezen want ik heb de voorzitter beloofd nog 
een soortgelijk artikel Randverschijnselen te 
maken. Wel weet ik het dat er op de brief van 
Michiel Vercoelen een vervolg komt in de vorm 
van een ontmoeting en dan kunnen we een 
boom opzetten over onze hobby: oude 
visboeken. 
 

Jan Eggers 
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HOU ZE IN ERE DIE OUDE 
HENGELSPORTHANDELAREN 

 
Iedere beginnende verzamelaar van hengel-
sportmateriaal kampt met de vraag waar hij de 
nodige informatie over zijn verzamelgebied kan 
vinden. Als hij of zij zo slim is geweest om lid 
van onze club te worden dan kan het nieuwe 
lid veel informatie vinden in ons clubblad 
waarin  ervaren verzamelaars hun kennis over 
oud hengelsportmateriaal delen met de ruim 
honderd leden die onze vereniging rijk is. 
Honderd weten meer dan één, nietwaar? 
 
Vooral  informatie over de in de lage landen 
gebruikte en aldaar gefabriceerde visspullen is 
uiterst moeilijk te vergaren omdat er eigenlijk 
nooit over is gepubliceerd in de periode voor 
de oprichting van onze vereniging. 
Maar ondanks de inspanning van velen is er 
ook nu nog weinig bekend over visspullen die 
gemaakt zijn in Nederland. Voor het gemak 
rekenen we daar ook maar België bij want de 
Belgische verzamelaars zitten in hetzelfde 
schuitje als de Nederlanders. 
Ondertussen tikt de tijdklok onverbiddelijk door 
en zal het elk jaar dat voorbijgaat moeilijker 
worden om feiten en gegevens uit de historie 
van de Nederlandse hengelsport te achter-
halen . 
En dan gaat het niet alleen over producten die 
hier in  Nederland gemaakt zijn voor de 
sportvisserij maar ook om uit het buitenland 
geïmporteerde materialen. 
 
Welke bronnen staan ons nog ter beschikking? 
Op de eerste plaats de schaarse publicaties in 
de vorm van artikelen in de oude visbladen  en 
de weinige boeken en brochures die speciaal 
in de periode voor de tweede wereldoorlog zijn 
verschenen. Verzamelaars nemen graag de 
uitbraak van die vreselijke oorlog als 
scheidingspunt voor een tweedeling in de 
sportvisserijhistorie. 
 
In de periode voor 1940 viste men afgaande 
op publicaties uit die tijd bijna uitsluitend met 
de vaste stok met de daarbij behorende 
eenvoudige materialen. Van die spullen is heel 
weinig verzamelbaars overgebleven met 
uitzondering van de z.g. vistonnetjes en de 
zinken aasdoosjes en levendaas-emmers. 
Vooral de vistonnetjes (een soort voorloper 
van de latere viskanis) zijn een zeer gewild 
verzamelobject geworden ook al omdat die  
tonnetjes destijds door de makers soms  zeer 
fraai werden versierd met allerlei ornamenten 
en houtsnijwerk . 

In de periode na 1944 begon hier de 
voorzichtige opmars van het gebruik van de 
werphengel en de daarbij behorende 
werpmolens en reels en dan begint het voor 
verzamelaars interessant te worden want 
werphengels, werpmolens en reels uit die 
periode zijn over het algemeen nog wel terug 
te vinden om ze voor de toekomst te bewaren. 
Maar ook over de periode van 1944 tot 1960 is 
helaas heel weinig bekend en die weinige 
informatie die we wel hebben peuren we uit de 
oude jaargangen van hengelsportbladen en uit 
de boeken  die in die jaren zijn verschenen. 
 
In onze pogingen om zoveel mogelijk 
informatie  over die periode te verzamelen 
hebben we een onverwachte hulp gekregen 
van de nu niet meer zo heel jonge hengelsport-
handelaren die in die tijd in de hengel-
sportwinkel stonden. 
 
Zo is ons lid Wim de Mol ons al meerdere 
malen behulpzaam geweest met  onze 
speurtocht naar werpmolens “Made in 
Holland”, door ons uit zijn winkelperiode  
unieke informatie te verschaffen. 
 
Hij maakte ook laconiek een einde aan de 
prangende vraag of de MASSART al dan niet 
een Nederlands product  zou zijn door met een 
factuur van de Groningse fabrikant op de 
proppen te komen. Einde onzekerheid en dus 
grote vreugde bij de weinige bezitters van een 
MASSART. 
 
Vriend de Mol had trouwens nog meer 
sensationeel nieuws door te verklaren dat er 
naast de TAMSON en BRASSER nog twee 
werpmolens van Nederlands fabrikaat bestaan 
en dat hij die molens destijds nog zelf had 
verkocht... 
 
We zijn ijverig bezig om daar nadere informatie 
over op te duiken en daarbij kan een andere 
hengelsporthandelaar en wel Henk Peeters 
(Amsterdam) een belangrijke rol spelen omdat 
hij de makers van die molens persoonlijk heeft 
gekend. (De gebroeders Toonen uit Abcoude) 
Mocht er een verzamelaar zijn die eens met 
Henk Peeters kan gaan babbelen, dan houden 
we ons aanbevolen. We houden u in ieder 
geval op de hoogte van de ontwikkelingen van 
ons dossier “Made in Holland”. 
 

Iwan Garay
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SPORTEX WERPMOLENS 
 
Wat de geschiedenis van Sportex betreft, 
hebben we geen idee wanneer ze begonnen 
zijn met de productie van hengelsport-
materiaal. Wel weten we dat ze vandaag nog 
steeds bestaan, en wel op dezelfde locatie als 
50 jaar geleden: nabij het Duitse Ulm. Ze 
produceren momenteel nog steeds hengels 
onder eigen merknaam en voor andere 
merken. 
 

 
advertentie voor Sportex uit "De 

Sportvisser" van 1954 

Oude hengelsportbladen bevatten vaak een 
schat aan informatie voor elke verzamelaar. In 
het blad "De Sportvisser" van juli 1954 vinden 
we een leuk artikel over Sportex. Het artikel is 
geschreven n.a.v. een bezoek van de redactie 
van "De Sportvisser" (inclusief Jan Schreiner) 
aan de Sportex fabriek in Ulm. Tot onze 
verbazing lezen we dat Sportex toen reeds 
250.000 duizend hengelblanks per jaar 
produceerde en uitvoerde naar landen zoals 
China, Japan, Brazilië, Mexico en Nieuw-
Zeeland.  Perlon-nylon (aangekocht als 
halffabrikaat bij de "Badische Analin und Soda" 
ofte B.A.S.F.) werd bewerkt en gekleurd om te 
worden verkocht onder de namen "Petril", 
"Speedspin" en "Fisher Brand". Het artikel 
vermeldt ook de productie van de werpmolens 
"River" en "Ocean". Alle onderdelen voor deze 
molens (m.u.v. de alu-body) werden gemaakt 
en gemonteerd in de fabriek zelf. 
 

 
advertentie voor Sportex uit "De 

Sportvisser" van 1954 

Nu is het zo dat Sportex slechts gedurende 
twee jaar werpmolens zou gemaakt hebben in 
Duitsland, met name in de periode 1954-1955.  
Nadien is de productie overgeheveld naar 
Engeland.  Collega-verzamelaar Ian Kearney 
uit Nieuw-Zeeland vond een artikel in een  
Nieuw-Zeelands outdoor-magazine ("New 
Zealand Outdoor") waarin stond dat de 
machines voor de productie van werpmolens 
verhuisd werden naar Engeland.  E.e.a. bij 
wijze van compensatie voor oorlogsschade 
geleden door een engelse fabriek. Tot nu toe 
hebben we nog geen enkele andere bron 
gevonden die kan verklaren waarom Sportex-
molens vanaf een bepaald ogenblik "Made in 
England" zijn, i.p.v. "Made in Germany". Wie in 
Engeland de productie toen heeft 
overgenomen of voor hoelang is niet geweten.   
   
We hebben geprobeerd de mensen bij Sportex 
in Ulm te contacteren maar zij zwijgen in alle 
talen, bij het enige antwoord dat we ooit 
kregen, waren ze verbaasd te horen dat ze ooit 
zelf werpmolens hadden geproduceerd! 
 

 
Sportex 55 “Made in Germany” kunststof 

zijdeksels - bakelieten spoel 

 
Welke verschillende werpmolens werden er nu 
gemaakt ? 
 
De eerste modellen waren de zogenaamde 
Speedspin “Automatic”-types,  het woord 
“Automatic” slaat op de vaste antiretour 
functie.  Ze ontbraken dus een schakelaar om 
de antiretour "uit" te zetten.  Voor zover 
geweten werden de Speedspin "Automatic"-
types alleen in Duitsland gemaakt in de 
periode 1953-1954.  Uiterlijk zijn ze makkelijk 
te herkennen met hun zilveren body en zwarte 
zijdeksels.  Enkel de “Speedspin River Power 
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Deluxe” had een goudkleurige body (maar ook 
met zwarte zijdeksels). 
 

 
Sportex 55 “Made in England” type 1 - 
zijdeksel, spoel en medaillon uit metaal 

 
Volgende verschillende types zijn tot nu toe 
gevonden: 
1) “Speedspin River Automatic” (enkele voet) 
2) “Speedspin River Power Deluxe” (idem als 

de River, maar goudkleurig) 
3) “Speedspin Ocean” (dubbele voet met één 

holte ertussen, voetbuiging weg van de 
spoel) 

4) “Speedspin Ocean” (dubbele voet met 
twee holtes ertussen, voetbuiging weg van 
de spoel) 

5) “Sportex/Record 400”: gemaakt voor ABU 
zweden, gelijk aan de Speedspin River 
Automatic, maar met Sportex/Record 400 
medaillon. 

6) “Sportex/Record 450”:  gemaakt voor ABU 
Zweden, gelijk aan de Speedspin Ocean, 
maar met Sportex/Record 450 medaillon 

7) “Gliebe 10”: gemaakt voor het 
Amerikaanse Gliebe in New-York, gelijk 
aan de Speedspin River Automatic, maar 
met "Gliebe 10" medaillon 

8) “Gliebe 20”: gemaakt voor het 
Amerikaanse Gliebe in New-York, gelijk 
aan de Speedspin Ocean, maar met 
"Gliebe 20" medaillon 

 
Van de Speedspin modellen bestaan er 
verschillende kleine varianten: 
• ingegoten medaillon (waarschijnlijk de 

eerste modellen) 
• slipknop met bredere ribbels 
 
De Speedspin modellen zijn zeldzame molens, 
ze werden dan ook maar gedurende één jaar 
geproduceerd. 
De Sportex/Record 400 en 450 zijn natuurlijk 
zéér gewild door ABU-verzamelaars.   
 

De tweede serie modellen zijn qua vormgeving 
bijna identiek aan de “Speedspin”-reeks, maar 
hebben  een antiretour schakelaar tussen het 
spoelhuis en de body.  Verder zijn ze volledig 
zwart van kleur en de spoel is aanzienlijk 
hoger. 
 

 
Sportex 55 “Made in England” type 2- 

Plastieken medaillon - voet meer verticaal 
geplaatst 

 
De verschillende types zijn : 
1) “Sportex 55” (made in Germany) 1954 met 

enkele voet 
2) “Sportex 55” (made in England) na 1955 

met enkele voet 
3) “Sportex Ocean 55” (made in Germany) 

1954 (dubbele voet met één holte, 
voetbuiging weg van de spoel) 

4) “Sportex Saltwater 60” (made in England) 
na 1955 (dubbele voet met één holte, voet 
is gebogen naar de spoel toe) 

 
Van deze 4 types bestaan er tal van varianten: 
de oudere modellen hadden een metalen ring 
rond de slipknop; 
• de Duitse modellen hadden zijdeksels van 

kunststof, met aan de slingerzijde een 
geribde versterking die uitliep naar de 
schroeven; 

• latere modellen hadden metalen zij-
deksels; 

• in Engeland is men op een bepaald 
ogenblik overgeschakeld op plastic 
medaillons (normaal blauwe letters op 
witte achtergrond, maar er is ook een 
“Saltwater 60” gevonden met in een 
medaillon witte letters op groene 
achtergrond); 

• het meest recente type van de “Sportex 55 
Made in England” had een meer verticaal 
opgerichte voet en was donkergrijs/ 
antraciet van kleur i.p.v. zwart; 
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• de oudste (Duitse) modellen hadden een 
bakelieten spoel, latere modellen een 
metalen spoel. 

 

 
Sportex Saltwater 60 Made in England 

De meeste modellen van Sportex molens 
waren verkrijgbaar in links- of rechtshandige 
versie, en konden worden geleverd met een 
extra spoel  
 
Waarschijnlijk is de Sportex werpmolen-
productie gestopt eind jaren '50 of begin jaren 
'60.  Alle werpmolens die nadien verkocht 

werden door Sportex, waren geïmporteerd uit 
het Verre Oosten.  In het begin werden deze 
molens gewoon voorzien van een labeltje 
"Specially made for Sportex".  Voorbeelden 
hiervan zijn de "Karmann Deluxe", de 
"Karmann 41" en de "Tina-Mite" (Japanse 
kopie van de Italiaanse Alcedo Micron). 
 
Tot zover het verhaal van Sportex zoals we het 
nu kennen. Ik hou mij graag aanbevolen voor 
meer informatie. Heeft u een oude Sportex-
catalogus of -molen, of heeft u meer informatie 
over de vestiging in Engeland, graag een 
mailtje naar jeanpaulceulemans@skynet.be 
waarvoor bij voorbaat dank! 
 
Nog even een woord van dank aan Ben Wright 
en Ian Kearney voor het delen van hun kennis 
en documentatie! Het boek van Ben Wright is 
een must voor elke verzamelaar. Het bevat 
een schat aan informatie over de geschiedenis 
van talloze fabrikanten en hun werpmolens. 
 

Jean-Paul Ceulemans 
(Afbeeldingen: auteur) 

 

 
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 

 

 
EEN MITCHELL STORY 

 
Het is zo'n 25 jaar geleden dat ik mijn eerste 
Mitchell, een 308, voor het bedrag van f 7,50 
kocht van een buurjongen. 
Blij met mijn aankoop werd thuis het molentje 
aan een grondige inspectie onderworpen. 
Afgezien van wat lakschade zag het er nog 
goed uit. 
Snel wat nylon opgespoeld, de 308 op een 
spinhengel gezet en... gaan! 
 
De eerste visdag met dit molentje liep op een 
teleurstelling uit, niet door de vangst 
resultaten, maar door mankementen aan de 
molen zelf. De beugeloverslag werkte niet 
goed, de spoel liep aan, de voet van de molen 
was verbogen en de slip haperde. 
 
In een poging dit alles te herstellen werd ik 
door pech achtervolgd. Tijdens het 
demonteren brak er een schroefje en dat was 
bijna de doodsteek voor de 308. 
Bij toeval hoorde ik dat Mitchell een goede 
onderdelen service had, dus ik op mijn fiets 
naar de Mitchell-dealer in de binnenstad van 

Groningen. En ja, deze bleek de onderdelen te 
hebben. Wat een opluchting! 
Ook zag ik voor het eerst de verschillende 
modellen van Mitchell. Dit heeft waarschijnlijk 
de verzamelvlam in mij doen ontbranden. 
Helaas waren ze toen nog te prijzig voor mij. Ik 
was in ieder geval onder de indruk van deze 
molens. 
 
Maar goed, met de nieuwe onderdelen ging ik 
aan de slag en na een paar dagen van boren, 
buigen, bijstellen en smeren werd de 308 weer 
levend en bruikbaar. Ik was zeer tevreden 
want bij het testen bleek dat hij kon wedijveren 
met de duurdere spinmolens uit die tijd. 
Hij heeft nog enkele jaren probleemloos dienst 
gedaan tot zijn taak werd overgenomen door... 
een Mitchell 308. Nu, 25 jaar later, staat hij 
daar welverdiend tussen een 358 en een CAP, 
als verzamelstuk in de vitrine. 
 

Dries Hanzens
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MIJN HENGELSPORTVERZAMELING 
 
Toen ik een poos geleden lid werd van onze 
club, vroeg men mij wat ik precies verzamelde. 
Naar waarheid heb ik toen geantwoord: "Uit elk 
tijdperk enkele kenmerkende attributen." En 
dat heeft de volgende redenen. In de eerste 
plaats vis ik al zo'n vijftig jaar. Je kent dan veel 
mensen die ook vissen en met sommigen heb 
je prachtige dagen aan het water beleefd. Van 
enkele van deze vismaten heb ik wel eens iets 
cadeau gehad omdat men wist dat ik zulke 
dingen op prijs stelde en bewaarde. Voor mij 
hebben die gekregen spullen emotionele 
waarde omdat sommige van de gevers helaas 
niet meer leven. 
 
Die spullen wil ik dan ook niet kwijt en ik heb 
besloten ze in mijn totale verzameling op te 
nemen. Dat betekent dat ik dan op een 
verzameling kom waar zowel boeken, catalogi, 
hengels, snoerplankjes, haken, kunstaas, reels 
en zelfs foto's in voorkomen. 
Nu had ik aanvankelijk al die spullen in een 
grote kast op de vliering, maar op een keer zag 
ik in een meubelzaak prachtige vitrinekastjes. 
Dit bracht me op een lumineus idee. In een 
hoekje van de kamer was wel plaats voor zo'n 
dingetje van 35 x 40 x 200 cm. Die van mij 
heeft 3 glaswanden en 4 glazen plateaus, 
zodat de lamp die helemaal bovenin zit alles 
prachtig kan verlichten. In dit kastje maak ik 
door af en toe de spullen te wisselen een soort 
permanente tentoonstelling van alle spulletjes 
die ik bezit. 
Vrouwlief stond aanvankelijk nogal sceptisch 
tegenover deze presentatie in onze 
gemeenschappelijke woonkamer, maar het 
kastje straalt vooral ’s avonds, als het licht 
wordt ontstoken, een sfeer van gezelligheid uit 
en menigeen die bij ons op bezoek komt, kijkt 
met belangstelling naar mijn hobby en vindt het 
over het algemeen prachtig. 
 
Hoe kom je tot een geslaagde presentatie, 
hoor ik je denken. Nou, in de eerste plaats 
moet er niet al te veel spul in, anders schijnt 
het licht van boven niet mooi meer door de 
plateaus. Ten tweede moet je zorgen dat er 
ook wat kleur in zit. Ik bereik dat door tussen 
de spullen hier en daar groepjes felgekleurd 
kunstaas, badges of drijvertjes en dobbertjes 
te leggen. In de derde plaats moet er een 
opbouw in zitten waarbij grote spullen achterin 
komen en naar voren toe steeds kleiner. 
Mijn kastje heeft tussen de glazen deur en de 
plateaus nog enkele centimeters ruimte, zodat 
vooraan in de hoeken heel mooi een paar 

hengels kunnen worden geplaatst,terwijl ze 
niet hinderlijk voor de andere spullen staan. 
Zeer geschikt zijn hiervoor splitcane- of 
bamboestokken met koperen bussen en fraai 
gekleurde wikkelingen. 
 
Catalogi en boeken -al of niet geopend 
(gebruik paperclips)- staan vaak fraai rechtop 
tegen de achterwand. Grote dingen, zoals een 
aasketeltje of een wormdoos, vinden een mooi 
plaatsje op de bodem. Soms is het ook leuk 
om zaken als dobbers of drijvers tegen de 
achterwand op te hangen. 
 
Om je een goede indruk te geven zal ik eens 
één plateau van mijn kastje op dit moment 
beschrijven. Op die 40 x 35 cm glasplaat staan 
achterin een oude Mitchell-folder en ernaast 
een Hardy-catalogus. Daarboven hangen in 
een boogje 3 groenwitte snoekdrijvers. Op het 
plateau staan 5 zwarte molens rechtop: 2 x 
Mitchell-CAP, 2 Luxors, en 'n Mitchell-
Benjamin met ervoor een reservespoel. 
Ertussen liggen een groepje van 3 roodwitte 
celluloid pennetjes, een groepje van 3 
verschillende ABU-Toby lepels en een groepje 
van 2 Mepps-spinners. Ik geef de molens een 
beurt met cockpitspray, zodat ze mooi glimmen 
in het licht van de lamp. 
 

 
Zo ziet het er uit… 

Wat ook heel goed mogelijk is, is je kastje 
vullen met alle spulletjes die een snoekvisser 
anno 1956 bij zich had. Daar gaat ie: In de 
hoeken voor een oude bamboesnoekhengel 
en een fraaie splitcane spinhengel. De 
volgende zaken worden vervolgens op de 
plateaus uitgestald: zinken aasketel, reels en 
molens uit die tijd. Snoerplanken met erop 
snoeksnoer met fraaie roodwitte drijvers. 
Kunstaas, catalogi, visboeken uit die tijd, foto's 
van mensen met grote snoeken, 
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visdocumenten uit het verleden. Eventueel 
onthakers, messen, een oude vispet en nog 
meer van dergelijke zaken. Wat dacht u van 
een vliegvistentoonstelling van vroeger naar 
nu? Of een special over vissen met de vaste 
stok op witvis. Of alles wat betreft de karper, 
de paling of de zeevisserij. Er is zoveel 
mogelijk. 
 
Let op mijn woorden. Als je het zo aanpakt, ga 
je dubbel van je hobby genieten en blijft het 

leuk. Je krijgt dan niet de ellende van "het bezit 
van de zaak is einde van ‘t vermaakgevoel", de 
kater van alle verzamelaars. 
 
Hoe ter wereld kom ik aan al deze zaken?, 
hoor ik u denken. Wat dacht u van onze 
prachtige beurzen -2 keer per jaar- waar volop 
gekocht, verkocht en geruild kan worden? 
 

Otto Wolfs 

 
ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω 
 

DE INHOUD VAN DE VORIGE EXPOBOX 
 
Op veler verzoek kan je hieronder nog eens 
lezen en zien wat er in de expobox lag tijdens 
de vorige editie van onze Eurobeurs in 
Eindhoven. 
 
Sommige modellen werden nooit verkocht... 
 
In 1971 werd een mijlpaal in de geschiedenis 
van Mitchell gevierd. De 20.000.000ste molen 
had de fabrieken in Cluses verlaten. Op 24 mei 
zat in het hotel "Mont Blanc" in Megève, aan 
de voet van de Mont Blanc, de top van Mitchell 
samen aan tafel om dit heuglijke feit te vieren. 
De lijst van genodigden omvatte niet enkel het 
management en topmedewerkers van Mitchell, 
maar ook de belangrijkste verdelers uit de hele 
wereld samen met enkele vooraanstaande 
hengelsportjournalisten. 
 

 
Figuur 1 

 
Onder de aanwezigen waren ook Maurice 
Jacquemin, ontwerper van de "300". Ook de 
verdelers van Mitchell in Nederland (Dhr. en 
Mevr. Vogel - Albatros), België (Dhr. en Mevr. 
Thomas - Arca) en Duitsland (Dhr. en Mevr. 
Balzer - Balzer) waren van de partij. De 
families Carpano en Pons waren 
vanzelfsprekend vertegenwoordigd. Ook 

enkele topstukken van de Garcia Company 
waren er. 
 
De meest verdienstelijke medewerkers werden 
in de bloemetjes gezet en kregen een 
waardevol aandenken mee aan deze heuglijke 
dag. 
 
Thomas T. Lenk en Bill Powell (Figuur 1) van 
Garcia, Jean Grosbety van Mitchell kregen een 
verzilverde Mitchell 300.  
 
Louis de Simone van Impeco-Garcia en Robert 
Mimeur (Figuur 2) van Mitchell kregen een 
gegraveerde en gedeeltelijk vergulde Mitchell 
410DL of Mitchell 410 mee naar huis. 
 
Op het molenhuis staan alle landen vermeld 
waarnaar Mitchell-molens werden uitgevoerd. 
Hier ziet U één van beide unieke molens. 
 

 
Figuur 2 

 
17 juni 1974 betekende weer een mijlpaal want 
toen werd de fusie van de Garcia Company en 
Mitchell een feit. Een speciaal gegraveerde 
Mitchell 300DL (Figuur 3) moest deze datum 
vereeuwigen. Slechts 3 exemplaren van deze 
molen zijn bekend. 
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Enkele zeldzame modellen die ook voor het 
grote publiek te koop waren. 
 

 
Figuur 3 

De enige vergulde "linkshandige" molen die 
Mitchell ooit maakte, was enkel in 1976 te 
koop in Noord-Amerika. 
 
Een beperkte oplage van een paar honderd 
stuks was verkrijgbaar. Hier is de zeer 
zeldzame Mitchell 301DL (Figuur 4).  
 

 
Figuur 4 

Dit is het enige bekende exemplaar dat 
behalve het houten kistje, ook nog de originele 
kartonnen doos heeft. 
 

 
Figuur 5 

 
Andere zeldzaamheid is de 408DL (Figuur 5). 
Zijn grotere "broer", de 410DL kom je wel eens 
op een veiling tegen. Deze molen werd enkel 
op bestelling geleverd... De 408DL werd -tot nu 
toe- slechts éémaal te koop aangeboden. 
 
We besluiten met een raadsel. 
 

 
Figuur 6 

 
De molen is gegraveerd Mitchell 2030 (Figuur 
6) en "MADE IN FRANCE". De vormgeving is 
helemaal anders dan we van Mitchell gewoon 
zijn. Het binnenwerk is origineel van een 
Mitchell 300. Is dit een prototype of een illegale 
kopie??? Wie zal het ooit weten... en zeggen? 

 
δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ 
 
WEET JE NOG? 
 
Zoals altijd kan de contributie (15 euro) contant betaald worden op de komende beurs in Empel op 
zaterdag 23 april of overgemaakt worden naar het bekende gironummer  6733842  t.n.v. H.M. 
Verswijveren te Arnemuiden. 
  
Zowel op de beurs in Empel als in Eindhoven gaat de zaal voor standhouders open om 8.00 uur (en 
niet eerder!) 
De beurs in Empel duurt tot 14.00 uur en in Eindhoven tot 15.00 uur. 
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"VREEMDE TALEN" OP DE NEDERLANDSE 
BOEKENPLANK? 

 
Logisch dat de meeste boekenverzamelaars 
zich beperken tot Nederlandstalige boeken. 
Maar wist u dat een aantal, origineel in het 
Nederlands uitgegeven boeken, ook in een 
vertaling zijn verschenen?  Deze heb ik al 
gevonden: 
 
• "200 Zandertips" Ketting/Peeters : Engelse 

versie van "200 Snoekbaarstips" 
 

 
 
• "200 Rod Building Tips" Ketting/Boer : 

Engelse versie van "200 Hengelbouwtips" 
• "200 Carp Tips"  Langhenkel/Boer : 

Engelse versie van "200 Karpertips" 
• "200 Sea fishing Tips" Garay/Garay : 

Engelse versie van "200 Zeehengeltips" 
• "Practical angling in words and pictures"  

H.van Onck/Melief : Engelse versie van 
"Praktisch vissen in woord en beeld" 

• "Besser angeln in Fluss, See und Meer"  
H.van Onck/Melief : Duitse versie van 
"Praktisch vissen in woord en beeld" 

• "Pêche à la ligne en hiver" : Franstalige 
versie van "Hengelen in den winter" door 
Marcel Bastiaens 

• "L’art du pêcheur à la ligne" : Franstalige  
versie van "Lijnvisscherskunst" door 
Marcel Bastiaens 

• "Nos Poissons d'eau douce et le sport 
halieutique" : Franstalige versie van "Onze 
Zoetwatervisschen en de hengelsport" 
door Marcel Bastiaens 

• "Le nouveau dictionaire de la pêche" Jean 
Schreiner : Franse versie van de 
"Encyclopedie van de Sportvisserij" van 
Jan Schreiner 

 

 
 
Wie heeft er nog andere gevonden? Dan graag 
een seintje naar: 
jeanpaulceulemans@skynet.be 
 

Jean-Paul Ceulemans 
(afbeeldingen: auteur) 

 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
▓▓▓▓▓▓▓ 
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FIRST CZECH CLUB OF FISHING HISTORY 
 

(Hieronder een voorstelling van de Tsjechische Verzamelclub aanwezig op onze vorige Eurobeurs) 
 
Dear Friends, let us briefly introduce the FIRST 
CZECH CLUB OF FISHING HISTORY. 
 
It brings together a number of people from 
various places in the Czech Republic. The idea 
to establish the club emerged some years ago 
when the founding members, Messrs. Sýkora, 
Čapek and Urban, registered the organization.  
 
The current chairman is Mr. Jaroslav Čapek 
and deputy chairman Mr. Milan Slovák. The 
principal aim of the club is to create the 
conditions for a dignified preservation of 
memorabilia for future generations of 
fishermen and women and to acquaint the 
fishing youth with the history of fishing 
equipment in order to facilitate a more 
profound and sensitive understanding of the 
fishing sport in the future. 
 

 
Rousek 

 
Since 2002 we have already participated in the 
fishing exhibitions RYBÁŘ - PRAHA 2002, 
2003, 2004, RYBAŘENÍ - BRNO 2003, 2004, 
Exhibition of fishing trophies UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ 2004 and SBĚRATEL - PRAHA 
2003. Our stall at these exhibitions showed 
approx. 800 reels of Czech origin or made by 
SHAKESPEARE, DAM, ABU, MITCHELL and 
other companies of international renown. It 
also displayed 500 bamboo fishing rods and 
other accessories as well as literature, 
representing a cross-section of the private 
collections of individual club members. The 
club holds a club meeting and a sale twice a 
year. 
 
Brief outline of the development of fishing 
equipment up to the first half of the 20th 
century 

The independent Czechoslovak state was 
declared on 28 October 1918 after the 
disintegration of the Austro-Hungarian empire. 
The 1920s saw a considerable development of 
manufacturing, for which the new state, as it 
seems, provided favourable conditions. From 
about 1930 we register the emergence of 
several of the future pillars of pre-WW2 fishing 
equipment production, namely the companies 
Jaro. J. Rousek - chateau Žďár nad Sázavou, 
Adolf Tlustoš - Praha Kbely, W. Thoner Děčín - 
SOL, Stanislav Vlček - Přepeře nad Jizerou, 
Paulát  - Strmilov, Antonín Tvrdík - Praha, 
Stibůrek - Praha, Troníček - Praha, Václav 
Hořejší - Praha, Jiří Šídlo - Praha Smíchov and 
numerous other smaller producers. 
 
The economic and technological progress 
slowed down during WW2. The following 
period witnessed a short-lived boom lasting 
only until 1948, when all hopes were abruptly 
ended by the Communist coup. The country 
fell into the sphere of influence of the Soviet 
Union as a consequence of the post-war 
division of Europe. Private businesses were 
nationalised, production lines were adapted to 
suit the needs of the state and smaller 
companies were merged into larger 
corporations. This marked the end of a 
successfully started period, in which the Czech 
production of fishing equipment more or less 
copied English or French products, both in 
terms of range and quality. 
 

 
Tap Tlustos 

 
The oversized socialist enterprises TOKOZ, 
SONA, DRUCHEMA, ZNAK, LOV, LOVĚNA 
and SILON were put in charge of the 
production of pre-war producers - and for some 
time even sold the old stock of the nationalised 
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companies. However, the quality of products 
was in decline due to the increasing lack of 
precision of aluminium casting and its sub-
sequent inadequate processing. Thus for a 
number of years malfunctioning equipment 
was produced. Spinning reels were manu-
factured with a deficient brake and roller up 
until the 1980s! 
 

 
Sidlo 

The Communist authorities and large-scale 
buyers did not consider these defects to be of 
importance. 
The majority of the products made during 
those times, especially spinning reels, lacked 
inspiring invention in their construction; their 
design was also uninteresting and on top of it, 
the capacity of the spools was completely 
inadequate. Basic aluminium drum reels were 
produced in large quantities for developing 
countries with a seacoast. 
 
A brief boom occurred around 1965 and 
onwards (perhaps in connection with the 
relative political thaw at the time), when the 

TAP 65 and SILURUS were created. The IKAR 
and NEPTUN lines failed despite the industrial 
espionage involved, because the project of a 
reel with a covered spool was not completed. 
 

 
Stabil 

 
In the 1980s TOKOZ acquired the license to 
manufacture the MK 100 and 110 reels from 
RYOBI, but neither this product was reliable 
enough. On the other hand, the state 
enterprise DRUCHEMA did achieve good 
results while manufacturing under license from 
Shakespeare Wonderod. 
 
The fishing connoisseurs were thus left to hunt 
for imports of Shakespeare, ABU or Mitchell 
equipment, which were extremely scarce and 
usually sold underhand to influential 
customers, and only exceptionally were 
available to the wider public. For this reason 
fishing equipment acquires a higher collector’s 
price in the Czech Republic than anywhere 
else in Europe, because it is still surrounded by 
an aura of unavailability. 

 
∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝ 
 

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN ONZE PENNINGMEESTERES 
 
VOOR WIE HET EVEN UIT HET OOG VERLOOR: 
 
Zoals altijd kan de contributie (15 euro) contant betaald worden op de komende beurs in Empel of 
overgemaakt worden naar het bekende gironummer  6733842  t.n.v. H.M. Verswijveren te 
Arnemuiden. 
 
∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝ 
 

GELIJK IN DE AGENDA NOTEREN! 
 
Zowel op de beurs in Empel als in Eindhoven gaat de zaal voor standhouders open om 8.00 uur (en 
niet eerder!) 
De beurs in Empel duurt tot 14.00 uur en in Eindhoven tot 15.00 uur. 
Onze volgende voorjaarsbeurs in Oud-Empel gaat door op zaterdag 23 april.
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De EXPOBOX 
 
Na de introductie van de EXPOBOX enige tijd 
geleden zijn we nu al weer toe aan de vijfde 
editie. 
 
Op de beurs in Empel zal de box gevuld 
worden door Iwan Garay die een fanatiek 
verzamelaar is van doe-het-zelf werpmolens. 
Een bezigheid die hij met zeer weinigen deelt. 
Begrijpelijk, want die eigenbouwtjes zien er 
vaak niet uit en documentatie erover bestaat 
uiteraard niet. 
 
Omdat hijzelf ooit eens een  werpmolen heeft 
ontworpen ( en ook  heeft willen bouwen) kan 
hij zich goed inleven in de gedachtegang en de 
werkwijze van al die eigenwijze doe-het-
zelvers. 

Hoe dan ook, het eindresultaat is vaak prachtig 
waarbij tal van originele oplossingen het 
levenslicht zien. 
 
Sommige knutselaars zijn zelfs niet te beroerd 
om opnieuw het wiel uit te vinden, terwijl 
anderen gewoonweg wat aan rommelen met 
alles wat toevallig op de werkbank ligt. 
 
Het fraaiste voorbeeld hiervan is een werp-
molen die werd samengesteld uit onderdelen 
van een… naaimachine! 
 
Een achttal van de mooiste en opmerkelijkste 
doe-het-zelf werpmolens zal dus tijdens de 
komende voorjaarsbeurs in Oud-Empel te 
bewonderen zijn. 

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
  
MUTATIES LEDENLIJST 
 
Nieuwe leden: 
 
Roland Lindenbergh 
Henry Dunantweg  129 
7242 HH  LOCHEM 
Tel.: 0573-256834 
E-mail: roland.lindenbergh@hetnet.nl 
D.A.M., Pelican en Tokoz werpmolens 
 
Hans van Putten 
Willem Marisstraat  48 
4003 KP  TIEL 
Tel.: 06-24473138 
E-mail: hansputjem@hotmail.com 
Shakespeare Ambidex molens / > 11ft. glashengels 
 
J.C. Schumacher 
Heerenweg  4 
1851 KS  HEILOO 
Tel.: 072-5335913 
Boeken 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
Jan Blokzijl 
Eddy Lensen 
Peter Lueg 
H.C.H. van der Molen 
C.G. van Roosmalen 
Peter Skibicki 
Reint Smit 
Frits Sollie 
Dirk Stolk 
J. Thanos 
Fred Vermeulen
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