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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, Groeneweg 28A, 9600 Ronse, BE 

tel.: 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.: 0118 – 615818 / E-mail adres: vhv-ace@zeelandnet.nl 
 

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

Webmaster: 
 
 

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

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

Redactie Clubblad: 
 
 
 
Eindredactie Clubblad: 

John C. Bel 
tel. : 0344-619948 
E-mail adres: jcbel@xs4all.nl 
 
Luc de Medts, Groeneweg 28A, 9600 Ronse, BE 
tel.: 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. 
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VOORWOORD 
 

Jullie voorzitter en webmaster is onlangs verhuisd. Alle dozen zijn uitgepakt en bijna alle spullen staan 
terug op hun plaats. Je moet inderdaad eens verhuizen om te merken hoeveel een mens in zijn leven 
vergaart… En dan heb ik het niet enkel over hengelspullen! 
 
In dit nummer vinden we meerdere bijdrages van Jean-Paul Ceulemans. Ons clubblad zou er 
bepaald magertjes uitzien zonder zijn artikelen. Wij waarderen deze auteur niet alleen omwille van zijn 
heldere schrijfstijl maar ook door de veelheid van onderwerpen die hij beheerst. Wat komt er dit keer 
zoal aan bod? Een artikel over Daiwa werpmolens, met aandacht voor modellen die zeker het 
verzamelen waard zijn. Japanse molens worden nog altijd (en wellicht ten onrechte) als niet 
verzamelwaardig beschouwd. In de ondertussen welgevulde boekenkast van Jean-Paul zit nu ook het 
nieuwe boek over Italiaanse werpmolens. We krijgen van hem een voorbeschouwing. Handig voor 
verzamelaars van Hardy-catalogi is ongetwijfeld het overzicht van alle catalogi die door het befaamde 
House of Hardy werden verspreid. We besluiten met een artikel over de Luxor-molens die in de 
U.S.A. werden gemaakt en verkocht: er zit een heel verhaal achter deze modellen! 
 
Jan Eggers maakt ons duidelijk wat voor hem de essentie van het verzamelen is. De spullen waar je 
het meeste aan gehecht bent, hoeven niet altijd de duurste spullen zijn. De leukste hebbedingetjes 
zijn die met een verhaal. Jan verzamelt dus bepaald niet voor “de heb”. 
 
Onze onder-voorzitter Peter-Paul Blommers wist met zijn vreugde geen blijf toen hij op de 
boekenmarkt in Deventer een zeldzaam Nederlands boek aan zijn verzameling kon toevoegen. 
 
Jan Haanstra kon in Engeland niet aan de verleiding weerstaan om een “home made”-molen op de 
kop te tikken. Een prachtding als u het mij vraagt. Oordeel zelf maar… 
 
Harry Kelly neemt ons mee op zijn zwerftochten doorheen Nederland, België en Engeland. Steeds is 
hij op zoek naar wat verzamelwaardigs. Je kan hem zowat overal tegen het lijf lopen: van vlooienmarkt 
tot Antique Fair. Harry bezoekt ze allemaal en laat ons meegenieten van zijn wedervaren en vele 
vondsten. 
 
Dries Hanzens, nog steeds Mitchell-fanaat, plaatst een zeldzaam type van dit merk in de kijker. 
 
Onze Empel-beurs gaat volgend jaar door op zaterdag 14 maart 2009. Op de gekende locatie: De 
Lachende Vis. Deze beurs heeft een klein maar trouw publiek. Toch zien we hier een neerwaartse 
trend. Niet alleen wat bezoekers betreft maar ook in het aantal deelnemers.  In het plannen en 
voorbereiden van een beurs gaat heel wat tijd en energie kruipen. Het bestuur heeft dan ook besloten 
deze beurs op te doeken indien er volgend jaar niet voldoende deelnemers en bezoekers opdagen. 
Het voortbestaan van dit gezellige clubbeursje hangt dus van ons allen af. Geef door jullie 
aanwezigheid een duidelijk sein aan het bestuur dat we hier moeten door mee gaan. 
 
Noteer alvast volgende data in je agenda: 
 
EUROBEURS     2008:  zaterdag 25 oktober 
 
EMPELBEURS   2009:  zaterdag 14 maart 
 
EUROBEURS     2009:  zaterdag 31 oktober 
 
Zoals je in dit nummer weer merkt, zijn er echt geen verzamelgebieden waar we het nooit over 
hebben. Zet je eigen verzameling eens in de kijker… door een artikel(tje) erover te schrijven. Vind je je 
eigen proza niet perfect of niet voor publicatie geschikt? Geen nood: John en ik zorgen ervoor dat het 
een leuk en leesbaar stukje wordt. Enkele –al dan niet digitale- foto’s erbij en klaar is kees! Waar 
wacht je nog op? 
 
Veel leesplezier toegewenst vanwege 
 
Luc de Medts 
Voorzitter 
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DAIWA 
 

Japanse molens uit de jaren ’50 en ’60 hebben 
niet bepaald een goede naam, niet te 
verwonderen als men de kwaliteit bekijkt van 
die dingen.  Men kopieerde meestal Europese 
molens waarbij ik de indruk heb dat men 
blijkbaar niet altijd wist waar sommige 
onderdelen eigenlijk toe dienden...  maar ze 
zaten er wel op !  Hun “populariteit” hadden ze 
alleen te danken aan hun erg lage prijs.  Deze 
molentjes werden gemaakt in zeer veel 
verschillende vormen en evenveel 
benamingen.  Van een merknaam was 
eigenlijk geen sprake en wie de fabrikant was 
in Japan, dat was al helemaal niet te 
achterhalen. 
 
Nu zijn Amerikaanse en Europese hengelaars 
ook niet gek, als Japan op termijn nog wilde 
meespelen, dan moesten ze wel met betere 
producten op de markt komen.   Eind jaren ’60 
is het dan zover en komt DAIWA als eerste op 
de markt met kwalitatief vrij goede Japanse 
molens.  Ondertussen zijn we bijna 40 jaar 
verder en Daiwa is nog steeds een 
toonaangevend merk, dit zegt genoeg over de 
kwaliteit. 
 

 
Zelfverzekerd waren die jongens wel ! 

In de loop der jaren heeft Daiwa in elk geval 
veel verschillende molens uitgebracht, en wie 
hier meer wil over weten moet zeker de Daiwa-
website van verzamelaar Paul Lowe uit 
Engeland eens bezoeken : 
http://www.phantomfisher.com/ (Paul is 
momenteel bezig aan een grote update van 
zijn website, zeker in het oog houden !). 
 
Het is overigens zeer moeilijk informatie te 
vinden over Daiwa uit de jaren ‘60.  De oudste 
Europese Daiwa catalogus dateert van 1970.  
In 1969 zijn er wel een paar kleine advertenties 
verschenen (van diverse verdelers o.a. Milbro 
in Engeland), maar daar houdt het dan ook 
mee op.  Ouder dan dat is er helemaal niets 
terug te vinden. 
 
In elk geval, de eerste reeks Daiwa’s die in 
Europa werd verkocht was de blauwe 700-
reeks.  De typenummers hiervan zijn: 725, 
727, 730, 735, 750, 755, 760, 770 en 785.  Dit 

zijn ook de nummers die terug te vinden zijn in 
het instructieblaadje dat hoort bij deze reeks. 
 

 
De zeldzame Daiwa 720 

Er bestaat echter ook een type 720, echt een 
zeldzaam buitenbeentje.  Toen ik mijn eerste 
720 gevonden had en de foto’s liet zien aan 
Paul Lowe wist hij even niet waar hij het had.  
Hij verzamelt al jaren Daiwa’s, en is 
zondermeer de grootste kenner op het gebied 
van Japanse molens, maar een 720 had hij 
nog nooit gezien.  Raar molentje dus,  ook de 
meer afgeronde vorm is wat anders dan de 
andere molens uit de 700-reeks.  Tot nu toe 
heb ik 4 exemplaren gevonden, waaronder 
eentje met ARCA sticker op de spoelcup.  Het 
rare is dat de 720 blijkbaar alleen in België te 
vinden is, ik heb nog geen enkele melding 
gehad uit een ander land.  Het Belgische 
ARCA is al zeer vroeg begonnen met de 
verkoop van Daiwa-molens, ik vermoed zelfs 
als een van de eerste in Europa.  Het zou me 
niet verbazen mocht de 720 een soort van 
“proefmodel” zijn om te kijken hoe deze 
molens zouden aanslaan bij het publiek.   Toen 
men begon met de verkoop van de volledige 
700-serie werd de 720 blijkbaar niet meer 
aangeboden, en was aldus ook niet vermeld 
op de instructiepapiertjes en dergelijke.  Wie 
ooit een instructiepapiertje, originele doos of 
reclame van een 720 weet te vinden mag mij 
steeds een seintje geven ! 
 
Op Paul’s website staan alleen de klassieke 
modellen, niet de latere modellen met 
overkappende spoel.  Toch zitten daar ook 
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types tussen die best interessant zijn voor 
verzamelaars, de goudkleurige GS-reeks 
(Golden Series) of de zilverkleurige SS-reeks 
(Silver Series) bijvoorbeeld.   
 
De GS-reeks was jarenlang dé topreeks van 
Daiwa.  Sommige modellen ervan worden al 
meer dan 30 jaar gemaakt en zitten nog steeds 
in het assortiment.  De GS-9 is volgens mij het 
langstlopende model dat ooit op de markt is 
verschenen. 
 

 
De Daiwa GS-3 en GS-13B  

Onder zeevissers is deze GS-9 
legendarisch zoals de Mitchell 498

 
Een overzicht van al de modellen uit de GS-reeks : 
 
GS-0 Mini Mite : vanaf 1977, 180 gr, externe beugel overslag  de kleinste uit de GS-reeks (niet 
de kleinste Daiwa,  de zilveren 500C is nog iets kleiner !) 
GS-1 : vanaf 1977, 230 gr, externe beugel overslag 
GS-2 : vanaf 1976, 450 gr, externe beugel overslag 
GS-3 : vanaf 1976, 530 gr, externe beugel overslag 
GS-6 : vanaf 1976, 640 gr, externe beugel overslag 
GS-9 : vanaf 1977, externe beugel overslag 
GS-9M : zelfde als de GS-9 maar met manuele pick-up 
GS-9000 : vanaf 1976, externe beugel overslag 
GS-10 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-13 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-15 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-20 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-30 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-60 : vanaf 1978, externe beugel overslag 
GS-60SC : vanaf 1978, USA 
GS-10DX : 260 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-13DX : 330 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-15DX : 360 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-10X : 250 gr, vanaf 1979, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-13S : geen gegevens, waarschijnlijk alleen in de USA uitgebracht 
GS-13X : 330 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-15X : 350 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-20X : 470 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-30X : 525 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-60X : 605 gr, drukknopspoel, automatische beugeloverslag 
GS-60XSC : vanaf 1980, USA 
GS-GSC : waarschijnlijk alleen uitgebracht in de USA 

GS-13B : vanaf 1978, hoort bij een combo (hengel + molens die samen verkocht werden), heeft een 
speciale voet die alleen in die specifieke hengel past.  In de zilveren reeks is er ook een combo 
waarbij de zilveren “Mini-Spin” (heeft geen nummer) hoort, eveneens met speciale voet. 
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Een kleine opmerking: de jaren hierboven 
vermeld zijn meestal gebaseerd op Belgische 
catalogussen, het is mogelijk dat sommige 
modellen in andere landen vroeger of later 
geïntroduceerd werden. 
 

De Daiwa GS-1 en GS-10 

Hierbij wil ik nog een speciale versie van de 
BG-reeks vermelden, nog zo een reeks die al 
jarenlang meedraait aan de top. De normale 
uitvoering is er eentje met zwarte body en 
gouden spoel (Black-Gold). Naar aanleiding 
van de 30ste verjaardag van deze reeks heeft 
men een serie gemaakt die echter volledig 
goudkleurig is zoals de GS-reeks. Het is een 
schitterende reeks geworden, op de spoel 
staat “30th Anniversary” en de molen wordt 
geleverd met een BG-Anniversary pet en een 
pocket mes met dezelfde vermelding. De 
volledige reeks bestaat uit 5 modellen : BG-10, 
BG-13, BG-15, BG-20 en BG-30.  Voor zover 
ik weet zijn de modellen BG-60, BG-90 en BG-
90M niet verschenen in deze speciale versie. 
 

 
De Daiwa BG-10 Black Gold 30th 
Anniversary Edition 

 

 
De Daiwa BG-10 in originele verpakking 

 

 
Het neusje van de zalm voor het ultralichte 
spinnen: de Daiwa Mini Mite en de Daiwa 
500C 

Als laatste Daiwa’s die interessant zijn voor de 
verzamelaar moet ik hier zeker de opvallende 
Super Sport-serie vermelden. Deze 
zilverkleurige serie is uitgebracht in 1977 en de 
molens zijn uitvoerig gegraveerd met fraaie 
tekeningen, uitgerust met slip achteraan en 
uitwendige beugeloverslag. De standaard 
reeks bestaat uit de modellen SS-2000, SS-
3000, SS-4000 en de SS-5000. Helemaal 
speciaal is de SS-9000 Million Max, 
uitgebracht in een beperkt aantal genummerde 
exemplaren. 
 
Jean-Paul Ceulemans 
 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
Ons lid Michel Vercoelen is al een tijdje op zoek 
naar een mooi exemplaar van het boekje "Zelf 
kunstvliegen maken" van André Steentjes uit 1956. 
(voor niet al te veel!). 
 
Neem gerust contact met hem op: 
 
Michel Vercoelen  
Schoutenstraat 28  
1623 RX Hoorn  
Telefoon: 00/31/229/245624 
 
pienenmichel@quicknet.nl 
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Spullen waaraan ik zeer gehecht ben. 
 

Nu ik midden 2008 de eerbiedwaardige leeftijd 
van 65 jaar bereikt heb, en me dus iedere 
maand mag verheugen in een financiële 
bijdrage van enkele sponsors, is de noodzaak 
om iedere dag te werken voorbij. Ik heb de 
laatste jaren al een aantal klussen afgestoten, 
vooral het bezoeken van allerlei 
hengelsportbeurzen heb ik op een laag pitje 
gezet, en ga vooral dingen doen die ik, en ook 
mijn vrouw, leuk vinden. Daar hoort zeker zeer 
regelmatig snoeken in de polder bij en ook het 
schrijven van nieuwe boeken over snoek staat 
in de planning. Fietsen in diezelfde polders, het 
bezoeken van een aantal buitenlandse 
“droomlocaties” met vooral veel cultuur en zon 
alsmede meer aandacht voor de kleinkinderen 
zijn zaken die ik mijn vrouw beloofd heb. Er is 
echter nog een activiteit die ik aan mijn 
echtgenote beloofd heb: een goede 
inventarisatie en mogelijk daarna een 
vermindering van alle spullen op 
hengelsportgebied die ik in mijn lange visleven 
“verzameld” heb. 
Ik zet verzameld tussen aanhalingstekens 
want een echte fanatieke verzamelaar ben ik 
niet. Ik heb het gevoel dat ik veel leuke 
visspullen van vroeger langer bewaard heb 
dan andere vissers. Waarom ik ze bewaarde? 
Vooral om de gevoelswaarde die ze voor me 
hadden en veel minder om de waarde in geld. 
 
Je gaat nadenken over het toekomstige 
einde. 
 
Naarmate een mens ouder wordt, komt hij tot 
het besef dat er een moment gaat komen dat 
hij moet nadenken over wat er met de spullen 
die hij verzameld heeft, moet gaan gebeuren. 
Mijn vrouw heeft na zo’n 40 jaar samen zijn 
geen flauw idee welke hengelsportboeken, 
molens, hengels, kunstaas en catalogi 
interessant zijn voor verzamelaars en welke 
niet. Als ik haar een plezier zou doen zou ik al 
deze zaken moeten voorzien van een 
prijskaartje, maar ik ga liever met een 
spinhengel de polder in dan deze inventarisatie 
maken. 
Maar ergens heeft ze best gelijk en ik heb me 
voorgenomen een lijst met prijskaartje van de 
meest gewilde verzamelaarobjecten te maken. 
Toen ik daar onlangs eens over nadacht, 
kwam ik tot de interessante conclusie dat de 
duurste zaken vaak niet de dingen zijn waar ik 
het meeste aan gehecht ben. Even 
tussendoor: ik vind dat woordje gehecht heel 
apart want het Duitse woord voor snoek is 
tenslotte Hecht en daar heb ik honderden 

artikelen voor Duitse hengelsportbladen over 
gemaakt en doe dat nog steeds met veel 
plezier. 
Als ik naar de allereerste wisselbeker, destijds 
in 1958 gesponsord door de Amstelbrouwerij, 
kijk die ik als jongste seniorenlid wist te 
winnen, komen er heel veel herinneringen aan 
die spannende baarscompetitie van 
Vischcollege “ De Hengelaar” uit De Rijp naar 
boven. Ik was apetrots op deze prestatie en 
nog meer toen ik een jaar later als 16 jarige 
nogmaals kampioen werd en de wisselbeker 
mocht houden.  
 

 
ik ben nog altijd zeer trots op deze 
wisselbeker 

Voor mij heeft deze beker een heel hoge 
gevoelswaarde die niet in geld is uit te 
drukken. Zou ik dit blikken ding echter te koop 
aanbieden op de komende Eurobeurs, zou hij 
waarschijnlijk niet meer dan een paar euro 
opbrengen. 
Maar zo zijn er ook spullen die ik ongeveer 30 
jaar geleden gekregen heb en toen nog geen 5 
Engelse ponden kostten en nu het 
honderdvoudige op een veiling opbrengen. 
Als voorbeeld noem ik het boek dat mijn leven 
compleet veranderd heeft: The Domesday 
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Book of Mammoth Pike van mijn goede vriend 
Fred Buller. 
 

 
Dit boek heeft mijn leven totaal veranderd 

Ik kreeg dit boek toegestuurd van  Sandy 
Leventon die destijds hoofdredacteur van het 
Engelse hengelsportblad Angling was en het in 
de tussentijd tot hoofdredacteur van het 
bekende blad Trout and Salmon geschopt 
heeft. 
De reden dat hij mij dit boek stuurde was de 
hulp die ik hem gegeven had bij het zoeken 
naar mogelijke adverteerders en 
verkooppunten voor zijn blad in Nederland. 
Ik weet nog goed hoe ik dit fantastische boek 
in korte tijd verslond, doch ietwat ontgoocheld 
was over het ontbreken van grote snoeken van 
het vaste land van Europa. Omdat het adres 
van Fred Buller op een van de eerste pagina’s 
stond en hij de lezers verzocht gegevens van 
grote snoeken boven de 35 pounds naar hem 
te sturen, ben ik gaan snuffelen in oude 
hengelsportbladen. Ik vond op een paar 
winteravonden gegevens van zo’n 40 snoeken 
boven deze grens van 16,2 kilo en stuurde die 
naar “Hollytree” in Great Missenden. 
Tja, en zo is het begonnen en in juni 1982 
schreef Fred in dit Domesday Book de 
volgende regels: “Jan, looking back it was this 
book which brought us together. Perhaps one 
day we shall be looking back to a book done 
together! Fred Buller, June 1982” 
Ruim 26 jaar later blijkt bovenstaande wens 
aardig uitgekomen want naast de intensieve 
samenwerking aan “Pike and the Pike Angler” 
dat aan Richard Walker, Hugh Falkus en een 
zekere Jan Eggers is opgedragen, heb ik Fred 
aan veel foto’s en informatie voor nog 6 
boeken geholpen. Hij heeft me onlangs nog 
verteld dat het nu echt mijn beurt is om een 
vervolg op het Domesday Book te maken en ik 
hoop dat Fred, die nu 82 jaar is, over een paar 
jaar de doop van dit “Kanjersnoekenboek” kan 
meemaken. 
Dit boek van nog geen 5 Engelse ponden 
kostprijs is echt een collector’s item en ik ken 
twee Engelse verzamelaars die het dolgraag 

voor een zeer hoge prijs willen overnemen. Ze 
hebben pech want ik heb al met mijn zoon 
afgesproken dat hij het later erft en hopelijk 
gaat het daarna naar mijn kleinzoon, er zit 
immers een groot stuk familiegeschiedenis aan 
vast. 
Ik neem aan dat iedere verzamelaar begrijpt 
dat dit boek, en ook de andere boeken van 
Fred Buller, heel speciaal voor me zijn en ik er 
dus zeer aan gehecht geraakt ben. 
 
De beste molens die er bestaan! 
 
Het gebeurt vrij vaak dat ik aan de waterkant 
de vraag krijg of ik met een nieuw type 
werpmolen vis. De vraagsteller kijkt dan zeer 
belangstellend naar de rode Abu 505 of de 
grijze Abu 506 molen met gesloten kap. Als ik 
hem dan vertel dat deze molens niet alleen 
meer dan 40 jaar oud zijn maar ook nog eens 
40 jaar intensief gebruikt zijn, zie je de 
verbazing op zijn gezicht komen. 
 

 
met deze molens vis ik al heeeeel lang met 
veel plezier 

Ik weet nog goed dat ik begin 60er jaren na 
vlijtig sparen bij de hengelsportzaak van Cees 
Bijvoet in Alkmaar de toch wel revolutionaire 
rode Abu 505 molen met halfgesloten kap 
kocht. Voor die tijd een vrij dure molen, ik 
betaalde er de somma van 58 guldens voor. 
Maar daar heb ik nooit een seconde spijt van 
gehad, het is zeer waarschijnlijk een van de 
beste investeringen op hengelsportgebied 
geweest die ik ooit gedaan heb. Deze rode 
Abu 505 heb ik nog steeds, dat is te zien aan 
het ontbreken van de gladde roestvrijstalen 
ring die enkele jaren na de introductie op de 
kap werd aangebracht. Hoeveel snoeken, 
snoekbaarzen, baarzen en niet te vergeten 
palingen ik met deze molen en zijn latere 
familieleden ik gevangen heb, weet ik niet. Wel 
weet ik dat ik gisteravond, dat was maandag 
25 augustus 2008, nog twee dikke palingen 
met een Abu 506 gevangen heb. 
Er zijn sportvissers geweest die deze molens, 
die tussen 1962 en 1983 geproduceerd zijn, 
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niet het succes vonden dat Jan Eggers en veel 
andere sportvissers ze toedichtten. Eerlijk 
gezegd was ik daar blij mee want zo kwamen 
er regelmatig aanbiedingen van deze molens 
die ik dan kocht of ruilde voor normale 
spinmolens. Natuurlijk, het helpt als je in je 
artikelen in Voor en door DE VISSER schrijft 
dat je op zoek bent naar een dergelijke molen. 
Naast de standaardmodellen 505 en 506 
kwam ik zo ook in het bezit van de modellen 
501, 503, 506-M, 507 en 508 en ik zal ze niet 
snel verkopen. 
Later zijn er soortgelijke molens door Abu 
gemaakt, ik denk dan aan de Abu Gold Max 
507 en de Abu-Garcia 1044 doch die waren 
kwalitatief stukken minder dan de oude 
modellen die in Zweden geproduceerd werden. 
Voor Abu hadden deze molens een groot 
nadeel: ze waren veel te goed, hadden dus 
een lange levensduur en werden slechts 
mondjesmaat door nieuwe Abu molens 
vervangen. Het is echt Zweedse kwaliteit met 
vooral veel voordelen in de praktijk. Het leuke 
is dat de prijs van de oude exemplaren 
tegenwoordig hoger ligt dan de aanschafprijs 
van destijds. Je kunt dus ook financieel van 
een goede investering spreken. 
 
Het was geen seksboek… 
 

 
Twee uitgaven die heel belangrijk voor me 
waren 

Ik noemde al eerder de boeken van Fred 
Buller, de man die mijn leven veranderde en 
een heel goede vriend geworden is, waar ik 
zeer aan gehecht ben maar er zijn er nog een 
paar die ik voor geen goud kwijt wil. Dat is 
allereerst het boek waar ik heel veel over het 
moderne vissen in de polder uit geleerd heb: 
“Flitsend Nylon” van Jan Schreiner. En wel de 
verbeterde 6e druk die dateert uit april 1962. 
Dat is de periode waarin ik voor 22 maanden in 
militaire dienst mocht en zo arm was als een 
kerkrat want van Fl. 1,10 soldij per dag kun je 
weinig kopen. Daarom was ik zeer tevreden 
met het cadeau dat ik van mijn ouders toen op 

mijn verjaardag kreeg: de 6e druk van dit 
meesterwerk van Jan Schreiner. 
Ik weet niet hoe vaak ik vooral de 
hoofdstukken over kunstaas en het spinnen op 
snoek en baars gelezen heb, maar ik weet wel 
dat ik vanaf toen verslaafd geraakt ben aan het 
vissen met kunstaas. Ik heb bij het lezen van 
vooral de boeken die hij tot circa 1975 schreef 
heel vaak het idee en gevoel gehad dat ik deze 
gebeurtenissen ook zelf meemaakte in de 
polder. 
De herkenbaarheid was zeer groot, je beleefde 
de spanning tijdens de dril, het tevreden 
gevoel als je de vis op de kant had en dat 
vissen vooral een plezierige bezigheid was. Ik 
ben hem daarvoor altijd dankbaar geweest 
want zijn artikelen en boeken hebben me de 
struinende kunstaasvisser van het 
poldergebeuren gemaakt die ik nu ben. 
Dit boek kreeg dus een prominente plaats op 
de boekenplank in mijn ouderlijk huis en ik zal 
het heel wat keren als een soort naslagwerk 
geraadpleegd hebben. 
Toen het einde 60er jaren zover was dat ik 
ging verhuizen naar een eigen stek in de 
nieuwbouw van het mooie dorp De Rijp, zocht 
ik samen met mijn vrouw de spullen die ook 
van adres moesten veranderen uit. Bij het zien 
van mijn lievelingsboek, zonder omslag met 
springende baars want die was al gesneuveld, 
kreeg ik de vraag: “Moet dat seksboek ook 
mee?” Ik wist op dat moment niet goed wat ze 
bedoelde maar daar kwam ik al snel achter 
toen ze me vertelde dat ze Flitsend Nylon 
associeerde met nylon kousen die tijdens een 
striptease of iets dergelijks met een achteloos 
gebaar op de grond werden geworpen. 
Toen ik haar de onschuldige plaatjes van 
molens, vissers, kunstaas en vissen had laten 
zien, werd haar mening herzien en kreeg het 
boek een mooie plaats in ons nieuwe huis…. 
In ditzelfde jaar kreeg ik ook nog een ander 
belangrijk boekwerkje in mijn bezit dat ik 46 
jaar later absoluut niet zal wegdoen omdat het 
de start is van het verzamelen van mijn zeer 
uitgebreide collectie Abu catalogi. Ik kreeg 
toen van al eerder genoemde Cees Bijvoet een 
exemplaar van de Abu catalogus Tight Lines 
1962. In deze uitgave vond ik naast interessant 
kunstaas zoals de Abu Hi-Lo en Abu Killer 
pluggen, de Abu Reflex Spinner en de Abu 
Tandem Spinner met de Reflex bladen ook de 
introductie van de Abu 505 molen. Misschien 
dat mijn interesse gewekt werd door de foto 
van de visser die met deze compact uitziende 
molen een grote snoek gevangen had. Ook 
weet ik nog dat ik gecharmeerd was van het 
feit dat je met de slinger je slip kon regelen en 
dat de vaststaande molenspoel maakte dat je 
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nylon lijn minder snel ging kinken, destijds een 
groot probleem als je met spinners viste. 
Ik heb inmiddels een aantal nog oudere Abu 
catalogi op de kop getikt, maar die bezitten 
toch minder gevoelswaarde dan mijn 
allereerste exemplaar uit 1962 van Bijvoet 
hengelsport.  
Ik heb zojuist nog even geteld hoeveel 
verschillende Abu catalogi ik bezit en kwam tot 
261 stuks waaronder een aantal in de 
Nederlandse taal. 
 
Er “woont” maar een snoek in mijn 
woonkamer. 
 
Toen ik van onze voorzitter het verzoek kreeg 
om op korte termijn een bijdrage voor ons 
clubblad te bedenken, meldde hij ook dat hij 
toch wel aan 4 kantjes A-4 formaat met de 
nodige foto’s dacht. Mijn daaropvolgende 
gedachte was: da’s dan nog heel wat tekst! 
Maar ziet, je gaat achter je computer zitten, 
kijkt eens rond in je kantoor en ziet dan 
meteen een aantal dingen die je behoorlijk zou 
missen als ze er niet meer zouden zijn. Vooral 
de spullen die een belangrijke rol gespeeld 
hebben bij mijn ontwikkeling als eerst 
kunstaasvisser en later als hengelsport-
journalist, koester ik zeer. En dan besef je ook 
dat het niet moeilijk is om 4 kantjes vol te 
tikken, ik kom nu al dat de conclusie dat ik nog 
wel 4 kantjes kan schrijven. 
Als ik heel eerlijk ben, is het jammer dat mijn 
kantoor eigenlijk veel te vol raakt. Er komen 
iedere maand nog minimaal 30 verschillende 
hengelsportbladen in de postbus en nieuwe 
visboeken, dvd’s en catalogi arriveren ook met 
de regelmaat van de klok.  
Ik weet niet hoe groot de vloerbelasting van De 
Roos 9 mag zijn, maar ik weet wel dat boeken 
en bladen zwaar zijn en de houten vloer van 
de eerste verdieping zo nu en dan laten 
kraken. 
Misschien zijn er lezers die zich nu afvragen 
waarom ik al die spullen naar boven sleep. 
Een mooie boekenkast met visboeken in de 
woonkamer zou toch ook niet misstaan? Ik kan 
die redenering best volgen maar… ik heb in 
een ver verleden met mijn vrouw afgesproken 
dat onze woonkamer niet het uiterlijk van een 
soort visserijmuseum moet krijgen. Dat ik dus 
mijn visspullen maar mooi op mijn kantoor of in 
de garage moet bewaren. Gelijk heeft ze maar 
gelukkig is er toch ook hier de bekende 
uitzondering op de regel. Op een opvallende 
plaats, boven de televisiekast, hangt namelijk 
de aquarel van een springende snoek die we 
beiden heel mooi vinden. Ad Swier heeft deze 
snoek met Rapala Jointed 11 plug in zijn bek 
heel natuurlijk weergegeven en de snoek 

springt bijna uit de lijst. Rechtsonder is 
hetgesigneerd “Ad Swier ’87” en daarnaast 
staat met nog kleinere letters “voor Jan 
Eggers”. 
 

 
Ik kijk nog elke dag met plezier naar deze 
aquarel van Ad Swier. 

Aan deze wereldbekende aquarel, Rapala 
gebruikte hem voor vele promotiedoeleinden 
zoals stickers, posters, plastic zakken en een 
aantal covers van Rapala boeken, zit natuurlijk 
weer een verhaal en dat zal ik even snel 
vertellen. 
Op een gegeven moment kwam de Rapala 
exportmanager uit de 80er jaren, Pertti Rautio, 
met de vraag of we voor de Duitstalige markt 
geen instructief Rapala boek konden maken. 
De bedoeling was dat we een expert op gebied 
van een bepaalde roofvis een praktijkartikel 
lieten schrijven waarin hij uit de doeken deed 
met welk Rapala kunstaas hij deze rovers ving. 
Samen met de hoofdredacteur van Deutsche 
Sportfischer Zeitung, Dr. Peter Sauer, mocht ik 
de redactie verzorgen en mijn goede vriend Ad 
Swier zou de tekeningen en cover verzorgen.  
Al met al een zeer interessant project en de 11 
experts, onder wie Bertus Rozemeijer, Kees 
Ketting en Hugo Martel kregen als honorarium 
een visreis naar het uiterste noorden van 
Finland en een bezoek aan de Rapala fabriek 
in Vääksy.  
 

 
Deze snoek prijkt op diverse Rapala boeken 
en andere promotionele zaken 
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Ik kreeg op een gegeven moment de vraag of 
ik nog speciale wensen had qua beloning voor 
de geleverde arbeid. En voor dat ik het 
besefte, antwoordde ik: “Geef mij het origineel 
van de cover maar.” Zo mooi en vooral 
natuurlijk vond ik deze snoek en 20 jaar later is 
dat nog zo. 
Van deze spontaan genomen beslissing heb ik 
nooit spijt gehad en later hebben we deze 
aquarel ook nog voor een Nederlandstalig 
Rapala boek gebruikt. 
 
Ik kan nog wel meer “onmisbare 
spullen”opnoemen. 
 
Deze regel die ik nu tik is de eerste van de 5e 
bladzijde en officieel is mijn opdracht klaar. 
Eigenlijk vind ik dat jammer want ik had nog 
graag iets meer willen vertellen over de oude 
Illingworth no 3 molen die ik in een smoezelig 
antiekzaakje in Oxfordshire voor een prikkie op 
de kop tikte. Zelfs de originele driehoekige 
doos zat er nog bij. 
Wat te denken van een met de hand 
geschreven brochure uit 1870 over de snoek 
die ik van een Engelsman kreeg waarmee ik 
een paar dagen heel leuk in Ierland gevist had. 
Ik bezit een aantal prototypes van Rapala 
pluggen en Mepps tandemspinners die de 
uiteindelijke productie niet gehaald hebben. 
Maar toch vang ik nog steeds grote snoeken 
als ik met die tweedelige 18 cm drijvende 
Rapala Magnum plug vis en dat geldt ook voor 
de Mepps Lusox tandemspinners op een 
massieve as. 
 

 
Er zijn niet veel kunstaasvissers die met 
een Rapala Magnum 18 cm Jointed snoek 
vangen. Ik ben alleen bang dat ik hem 
verspeel... 

Naast de oude koperen of messing haken die 
mijn broer Peter met de metaaldetector in mijn 
geboortedorp Graft vond, bezit ik ook een 
aantal originele Jan Schreiner voornvliegen, 
zeg maar heel grote Palmers, die ik van Hans 
Durivou Jr., een vismaat van Jan Schreiner, 
kreeg. 

Ach, alle ingebonden jaargangen van Voor en 
door DE VISSER geven me ook het gevoel dat 
ik iets heel persoonlijks bezit, temeer omdat ik 
vanaf 1983 in ieder nummer wel iets 
geschreven heb. Dat brengt me dan bij het 
laatste verzamelstuk met heel veel 
gevoelswaarde: alle originele teksten van de 
briefwisseling tussen Jan Schreiner en deze 
Jan in Voor en door DE VISSER. Misschien ga 
ik ooit nog wel eens een persoonlijke 
toelichting geven op deze destijds zeer 
populaire rubriek en heel waarschijnlijk zit er 
echt wel een leuk verhaal in voor dit clubblad 
als de voorzitter weer met een noodkreet om 
kopij komt.  
 
Jan Eggers 
 
PS Ik zal mijn vrouw ook vragen dit artikel te 
lezen, dan weet ze welke dingen belangrijk 
zijn. 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
PAK UW AGENDA EN NOTEER GELIJK!!! 
 
Het bestuur van ons verzamelkluppie heeft 
voor u de volgende beursdata vastgelegd: 
 
EUROBEURS     2008:  zaterdag 25 oktober 
 
EUROBEURS     2009:  zaterdag 31 oktober 
 
EMPELBEURS    2009:  zaterdag 14 maart 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Oproep 
 
Jullie hebben wellicht gemerkt dat we onze best 
doen om dit clubblad met foto’s en andere 
afbeeldingen er nog leuker te laten uitzien. 
Neem jij wel eens je fototoestel mee naar onze 
beurzen? 
Gebeurt het wel eens dat je een kiekje maakt van 
wat moois, wat eigenaardigs, iets speciaals? 
Laat de andere clubleden meegenieten van je 
beste foto-opnames. 
Stuur ze via mail naar webmaster@vhv-daca.org 
en wie weet vind je in het volgende clubblad of op 
onze webstek wel je eigen foto terug… 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Wie heeft nog een Kelly-reel voor Harry Kelly ??? 
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Op de boekenplank 
 

Italiaanse molens zijn al geruime tijd erg 
populair bij verzamelaars.  Ze zijn meestal van 
goede kwaliteit, hebben soms heel fraaie 
kleurencombinaties en er bestaan heel veel 
verschillende types van.   Meer moet dat niet 
zijn voor verzamelaars ! 
 
Maar documentatie over deze molens is vaak 
moeilijker te vinden dan de molens zelf.  
Gelukkig verscheen er in het jaar 2000 het 
boek “Mulinelli da Pesca Italiani” geschreven 
door Giuliano Guidetti, Silvano Baraldi en 
Giorgio Cavatorti.   
 

 
De eerste uitgave uit 2000 

 
Bijna 250 bladzijden boordevol met informatie 
over alle Italiaanse merken van werpmolens.  
Een heel fraai boek op zich overigens : harde 
cover, gedrukt op kwaliteitspapier en veel 
kleurenfoto’s.  Een aanwinst voor elke 
verzamelaarsbibliotheek.  Spijtig genoeg alleen 
uitgebracht in het Italiaans, maar met een 
zakwoordenboek komt men al een heel eind.  
De detailfoto’s en tabellen achterin het boek 
maken het interpreteren van de tekst een stuk 
makkelijker.  Het boek is ondertussen op zich 
al een collectors item geworden en het wordt 
slechts uitzonderlijk te koop aangeboden.  
 

Ondertussen zijn we 7 jaar verder en zijn er 
weer tal van types en varianten van al deze 
molens ontdekt.  Er zijn zoveel nieuwigheden 
te melden dat Silvano Baraldi besloten heeft 
een nieuwe reeks van boeken uit te brengen.  
Het eerste daarvan is verschenen in 2007 : 
“Mulinelli da Pesca Italiani - Vol.I - ALCEDO e 
CARGEM”.  Een volledig boek van 150 
bladzijden alleen over deze 2 merken.  Om de 
prijs wat te drukken is nu gekozen voor een 
uitgave met slappe kaft, maar nog steeds met 
kwaliteitspapier en veel scherpe kleurenfoto’s.    
 

 
De vernieuwde uitgave uit 2007 

Ondertussen wordt er volop gewerkt aan de 
volgende boeken voor deze reeks.  Volgende 
merken zullen aan bod komen : ZANGI, 
COPTES, NIAGARA, NETTUNO, OFMER, 
RENOX, AGAL, SPEM, BIG-GAME REELS en 
als laatste een bundeling van alle overige 
merken !   
 
Voor al deze boeken geldt dat u er snel moet 
bij zijn als u er eentje wil bemachtigen.  Ze 
worden uitgegeven door de auteur zelf en 
verschijnen in een beperkte oplage.  
Reserveren is de boodschap.  Meer informatie 
is bij de auteur te bekomen via zijn email 
bbaral@tin.it 
   
Jean-Paul Ceulemans 
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Deventer 2007: met dank aan Jan Gall 
 

Het eerste weekend van augustus naderde. 
Voor de echte liefhebber van boeken, oude 
boeken, is er dan weer een jaarlijks evenement 
dat je niet mag missen. 
 

 
 
De Grootste Boekenmarkt van Europa, daar 
heb ik het natuurlijk over, langs de IJssel en op 
de pleinen in het oude Deventer. Ook in 2007 
was ik er weer te vinden. Eigenlijk meer vanuit 
nostalgische overwegingen, want sinds ik er 
een jaar of 15 geleden voor het eerst kwam is 
er een hoop veranderd. Wat er precies 
veranderde? 
 
Drukte 
Allereerst, de markt is groter en groter 
geworden en staat meer in de aandacht van de 
media dan ooit. Kon je vroeger tot een uur of 
12 lekker doorzoeken, nu is dat door de 
gigantische mensenmassa na een uur of 10, 
half 11 echt niet meer mogelijk. Je kunt dan 
bijna over de hoofden lopen! Ik geef het 
tegenwoordig dan ook rond dat tijdstip op en 
ga een traditioneel kopje koffie halen bij 
Bussink’s Koekhuisje, met Bussink’s 
ontbijtkoek erbij natuurlijk.  
 
Ramsj 
Een volgend punt van grote verandering ligt in 
het aanbod. Was het vroeger volop 
antiquarische boeken wat de rode draad  van 
de markt vormde, nu is de hoeveelheid ramsj 

en ongelezen nieuwe boeken ongekend groot. 
Ik denk ik dat in 2007 ongeveer 1 op de 3 
kramen kon overslaan omdat er nieuw aanbod 
of uitgevers restanten op de planken lagen. 
Daar kom je natuurlijk niet voor. Extra jammer 
is het dat veel aanbieders inspelen op de 
mentaliteit van de massa’s dagjesmensen die 
voor een prikkie een paar boekjes willen 
kopen. Het aanbod 1-euroboeken en pockets 
is dus ook nog eens massief. Ga daar je weg 
nog maar eens in vinden als rechtgeaard 
antiquarische visboeken verzamelaar!  Een 
verzamelaar die, na 20 jaar en vele 
boekenexpedities verder, niet zoveel 
verrassingen meer te verwachten heeft omdat 
hij z’n collectie aardig op orde heeft. 
 
Het bloed kruipt… 
Toch ging ik dus weer naar Deventer, in de 
vroege eerste zondagochtend van augustus 
2007. Stralend weer was het, zoals altijd 
tijdens dit evenement. Ik parkeerde m’n Midlife 
Chrysler weer in het hetzelfde straatje als altijd 
en het voelde als heel kort geleden dat ik hier 
was. Toch was dat dus al weer een jaar 
geleden! Snel stapte ik uit, het was al tegen 
half 8. Mijn benen spoedden  me vooruit en het 
eerste uur lag het tempo erg hoog. 
Gaandeweg vloeide het geloof in iets 
bijzonders weer weg. De beste stukken had ik 
toen al weer achter me liggen en ik struikelde 
bijna over het ramsj aanbod. Weer meer bende 
dit jaar! 
 

 
 
Tegen 10 uur was ik er eerlijk gezegd een 
beetje klaar mee. Tja, en wat doe je dan? 
Dan pak je je mobiele telefoon en bel je je 
visboekenmaat om te vragen of hij meer 
succes heeft gehad! Dus belde ik Jan Gall, 
medeverzamelaar en VHV-lid. Hij nam direct 
op, maar had helaas dit jaar besloten niet naar 
Deventer af te reizen. De stevige reis uit 
Friesland in combinatie met een al jarenlang 
mager resultaat voor hem op deze markt 
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hadden hem thuis gehouden. Ik kon ‘m geen 
ongelijk geven.  
En gaf aan Jan vervolgens een live-verslag 
door de telefoon over mijn eigen misère: na 
bijna 3 uur lopen had ik wederom dit jaar niets 
van enige betekenis gevonden! Een minuut of 
10 duurde mijn live reportage naar Jan, al 
bellend langs de boekenkramen van Deventer. 
Ik was eigenlijk klaar met zoeken, maar door 
het gesprek met Jan over hengelsportboeken 
bleef ik toch rondkijken. Hij hield me gaande! 
Intussen liep ik rustig in de richting van mijn 
vriendinnen bij Bussink’s Koekhuis voor een 
Café-Complet, mijn troostprijs na een 
vruchteloze ochtend.  
 
En toen! 
Op dat moment zag ik een nieuw gezicht 
achter een tafel staan. Een man die duidelijk 
lol had in zijn rol van boekverkoper en de 
voorbijgangers telkens vriendelijk toelachte. Ik 
stopte even, al pratend met Jan.  En zowaar, 
er lag een visboekje op tafel, ook al was het 
maar het zoveelste exemplaar van “waar kan 
ik Visschen” van Carel Vorstelman, dat je 
overal vindt.  Maar goed, het had een omslag 
en ik pakte het daarom even van de tafel. 
 

De verkoper mompelde “Leuk hé, en er zit ook 
nog iets in….”  
Dus... sloeg ik het boek open en daar... lag 
mijn keurig opgeborgen Grote Prijs voor me! 
Die had de afgelopen 65 jaar onderdak 
gevonden in het boek van Vorstelman!  Het 
piepkleine, dunne en zeldzame “Hoe leer ik 
Visschen?” van Cor Misset, in een uitvoering 
zoals ik ‘m ooit maar 1 keer eerder van een 
andere verzamelaar had gezien: de zeer 
zeldzame 14e druk, in nieuwstaat! Een kreet 
vloog door de lucht en Jan, nog steeds aan de 
lijn, was live getuige van mijn geluk. Eindelijk 
weer eens een echte grote vondst in Deventer! 
 
Tsja, en dan vraag je je later af: Was – Het - 
Geluk? 
Of was het de hand van Jan aan de andere 
kant van de lijn?  
We zullen ’t nooit weten, maar mocht jij na 
urenlang vruchteloos zoeken op de Deventer 
Boekenmarkt het niet meer  zien zitten, 
probeer het dan eens.  
Bel Jan. Je weet maar nooit! 
 
Peter-Paul Blommers 
Mei 2008

 
⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔ 
 
 
Dit najaar verschijnt een tweede, verbeterde en bijgewerkte druk van 
 

VLAGZALM  &  VLIEGVISSEN 
door Hugo Martel 

 
Alles over deze mooie vis... Alles over vliegvissen erop ! 
De eerste druk dateert reeds van 1998 en was dadelijk uitverkocht. 
 
Ook nu is de uitgave in een beperkte oplage, waarvan reeds een groot deel werd voorbehouden. 
Daarom is het verstandig te reserveren... 
 
Prijs: 30 €  (verzending inbegrepen !). 
Leden van “The Grayling Society” betalen 25 €. 
 
Storten kan op rekening  280-0214621-94. 
IBAN:   BE87 2800 2146 2194 
BIC   :   GEBABEBB 
 
hugo.martel@skynet.be 
www.hugomartel.be 
 
Hugo Martel 
Lattenklievers 2/ 4 
BE 8730 St. Joris-ten-Distel 
00/32/(0)50/357596
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Checklist voor verzamelaars van Hardy catalogi 
 

1876 catalogus 1950 Super Bottom Fishing Tackle 
1883 catalogus 1951 58th ed 
1883 reproduktie (*) 1952 59th ed 
1886 catalogus 1953 Big Game Fish & Sea Fishing 
1888 catalogus 1954 61st ed 
1888 reproduktie (*) 1954 Coronation Export no 4 
1891 catalogus 1955 62nd ed 
1892 catalogus 1955 Super Bottom F.Tackle 
1894 catalogus 1955 Super Bottom F.Tackle 
1894 reproduktie (*) 1957/58 63rd ed 
1895 catalogus 1960 Fish better with the best 
1897 catalogus 1960 catalogus 
1899 catalogus 1961 catalogus 
1900 catalogus 1962 catalogus 
1900 reproduktie (*) 1963 catalogus 
1901 catalogus 1964 catalogus 
1901 Franse editie 1965 catalogus 
1902 catalogus 1966-1 goudgele cover 
1903 catalogus 1966-2 met forel op cover 

1905-1 catalogus 1967 catalogus 
1905-2 catalogus 1968 Branch Supplement 
1905-2 reproduktie (*) 1968 catalogus 
1906 catalogus 1969 Coarse and Sea 
1907 Salmon Fishing JJ Hardy 1969 catalogus 
1908 catalogus 1970 Branch Catalogue 
1908 Franse editie 1970 catalogus 
1909 catalogus 1971 Book of Fishing 
1910 catalogus 1971 catalogus 
1911 catalogus 1972 Centenary 
1912 catalogus 1973 catalogus 
1913 catalogus 1974 catalogus 
1914 catalogus 1975 catalogus 
1915 catalogus 1976 catalogus 
1917 catalogus 1977 catalogus 
1920 catalogus 1978 catalogus 
1921 catalogus 1979 catalogus 
1922 8pp pamflet 1980 Fishing Bags 
1923 catalogus 1980 To Cast a Trout Fly 
1924 46th ed 1981 catalogus 
1925 47th ed 1982 New Products 
1927 49th ed 1982 MAXTONE Best of… 
1928 50th ed 1983 Mail order 
1929 Super Silex Casting Reel Hints 1983 Hardy Zane Grey Big Game Tackle 
1929 51st ed 1983 catalogus 
1930 52nd ed 1984/85 catalogus 
1930 Your Rod In The Making 1986/87 catalogus 
1930 Reflections No 2 1987 Hardy Book of Fisherman's knots 
1930 Reflections No 3 1987 Countrywear Collection 
1930 Tackle For Spring Trouting 1989 catalogus 
1931 catalogus 1989 The Book of Flies 
1932 catalogus 1992 Pall Mall Centenary 
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1933 Supplement 1992 catalogus 
1934 54th ed 1995 Countrywear Collection 
1935 Supplement 1996 catalogus 
1936 catalogus 1997 Making Dreams come true 
1937 Bottom Fishing 1998 catalogus 
1937 catalogus 1999 catalogus 
1937 Coronation ED 2000 New Products Summer 
1937 Game Fish 2001 Cascapedia Catalogue 
1938 Supplement 2001 Wide-Spool Perf. Limit. Edit. 
1938 Taper Fly Lines 2002 catalogus 
1939 Supplement 2004 Tackling the world 
1939 Super Bottom Fishing 2005 Tackling the world 
1939 Greased Line Fishing for Salmon 2006 Tackling the world 
1939 Hardy Jock Scott Fishing Outfit 2007 catalogus 
1948 Big game / Export only   

    
(*) reproduktie : 5 van deze oude catalogi werden opnieuw geprint op basis van kopieën 
en verkocht afzonderlijk of als luxe-set in een box   

 
Jean-Paul Ceulemans 
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Huisvlijt 
 

Op een veiling in Engeland wist ik de hand te 
leggen op een wel heel bijzondere werpmolen. 
De molen werd aangeboden met alle 
materialen door de maker zelf gemaakt, alles 
keurig verpakt in een handgemaakte houten 
kist. 
 
De set bestond uit een werpmolen een reel en 
reserve onderdelen, gereedschap, oude lijnen, 
vliegen en kunstaasjes. Ook zaten er in de kist 
kranten artikelen uit 1951(!) en een oude foto 
van een vis die met de set was gevangen. 
 

 
Deze leuke koffer met extra spoelen en 
toebehoren maakte mijn vondst tot een 
topper 

Het pronkstuk is de handgemaakte werpmolen 
die een verzamelaar laat watertanden. Zo mooi 
en precies gemaakt dat de maker 
waarschijnlijk een achtergrond moet hebben in 
de klokkenmakers-wereld want alle 
onderdelen, zoals tandwielen zijn met de hand 
gestoken. 
 

 
Handwerk door een vakman dit met de 
hand gestoken koperen tandwiel 

De molen is geheel opgebouwd uit koper en 
brons en loopt als een tierelier, en te bedenken 
dat we hier een molen hebben zonder lagers. 
De molen is uitgevoerd met een goed 
werkende halve beugel en de spoelen zijn zelf 
gedraaid uit een materiaal dat lijkt op plastic. 
Op de zijkant van de molen is het volgende 
gegraveerd: 
 
T.B. Rose 
86 Wesley Grove, 
Idle 
Bradford 
1951 
 

 
De T.B. Rose in al z’n glorie 

 
Dat zal waarschijnlijk de maker van de molen 
zijn, helaas heb ik geen verdere gegevens 
over de maker kunnen vinden tot nu toe. 
Wat me het meeste aansprak in de molen, is 
het vakwerk dat de maker heeft geleverd. Dan 
bedoel ik het mechanisme, de molen werkt 
namelijk zo perfect qua overbrenging, zonder 
enige tolerantie, en de lijn wordt perfect op de 
juiste plaats op de spoel gebracht. 
 
Dat is namelijk nogal een moeilijk probleem om 
uit te denken, maar door deze maker perfect 
opgelost. Ik heb dit besproken met enkele 
Amerikaanse verzamelaars van "Custom 
made" werpmolens en die konden mij vertellen 
dat het opspoelen van de lijn zelden of nooit 
goed werkt op handgemaakte werpmolens. Ik 
ben dus best tevreden met mijn vondst ! 
 
Jan Haanstra 
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Molenjacht 
 

Als ik niet op Marktplaats zit te googleloeren of 
op m’n kleinkinderen pas, dan ben ik (soms) te 
vinden op rommelmarkten en beurzen. In 
binnen en buitenland. Een korte opsomming 
van het afgelopen jaar. 
 
Huy (België) - eigenlijk is het Wanze. 
Zoals altijd een leuke beurs, begin februari. Als 
je vroeg bent dan zie je in het donker allerlei 
auto’s rijden, stoppen,  opgloeiende sigaretten 
in het duister. Hier gaat iets gebeuren. Is de 
zaal al open? Vanuit het niets gaat de deur 
open en binnen een ommezien is het een 
drukte van belang. 
Zo dicht mogelijk parkeren bij de ingang is heel 
handig, maar slechts vaag  is aangegeven 
welke plek is gereserveerd voor de 
gendarmerie. Doen ze niet moeilijk over. 
Ondanks het Frans als voertaal blijft deze 
beurs voor mij een topper; niet in het minst 
vanwege de gemoedelijke sfeer maar zeker 
ook vanwege het interessante assortiment en 
de vaak redelijke prijzen. Dit jaar viel het 
gelukkig niet samen met… 
 

 
DAM220 uit 1952 "Baby-Spinn" of "Baby 
Stationärrolle" 

 
Ouddorp (Zeeland, organisatie Deltavissers, 
voor verzamelende zeevissers een must). 
Hier zijn altijd interessante tweedehands 
zeevisspullen te vinden; hengels zowel als 
molens, complete overlevingspakken, 
werpkanonnen van (ex)-kampioenen, ankers, 
pilkers per kilo etc. etc. Heel attente 
organisatie. Minpunt: het kleine dorpje weet je 
door een eenrichtingsverkeersplan het hele 
dorp door te sturen. Wees vroeg, dan is er 
vaak nog wel een parkeerplek vlak bij het 
Dorpshuis. Ben er nog nooit teleurgesteld 
vertrokken. 
 

Sart-lez-Spa (inderdaad, België) 
was vooral voor de vliegvisser interessant. 
Klein, gezellig,  een hoog ons-kent-ons gehalte 
(in het Frans dan).enkele bekenden van 
andere beurzen. Geen spectaculaire zaken 
gedaan, daarom snel, dwars door België 
naar…  
 

 
De Zwitserse Metron 

 
Kessel waar de plaatselijke vliegbindclub haar 
opendag hield. 
Na enig gezoek bleek er achter een rij huizen 
(inderdaad 400 m na de kerk, richting Lier) een 
vijvercomplex te liggen dat de stoutste 
verwachtingen overtrof. Prachtig clubhonk, 
mooie forellenvijver, perfecte parkeer-
voorzieningen… en een interessant 
assortiment van hengels, reels, 
vliegbindspullen, frituur, bier in een zeer 
gezellige ambiance. Complimenten. 
Leuke koopjes, o.a. restanten van een 
zelfbouwer (z’n zelfbouwmateriaal) die 
interessant waren geprijsd. Het betrof hier 
fraaie busjes voor splitcane hengels, 
wikkelgaren, oogjes etc. Zoekt iemand nog 
nieuwe zilveren busjes in de kleinere maten: 
bel me of mail me (h.n.kelly@hetnet.nl). Ik kan 
deze open dag aanbevelen en niet alleen 
vanwege de lekkere broodjes. 
 
Vlakbij ligt als  deelgemeente van Antwerpen 
het plaatsje  
Schoten, waar de Vlaamse Vliegvissers al een 
aantal keren een beurs organiseerden. (Nog) 
niet groot, wel veel potentie als je kijkt naar het 
prachtige assortiment en de koopjes  die er  
werden aangeboden. Ook als je eens een keer 
een duurdere merk-reel of hengel wilt 
aanschaffen, dan loont het de moeite eerst 
deze beurs te bezoeken. 
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Utrecht, bij mooi weer, in de zomer, 
organiseert op de veemarktterreinen een 
Luikse Markt. 
1200 kramen (ik telde er slechts 1147) met van 
alles en nog wat, en als je geluk hebt, dus ook 
visspullen. De laatste keer was het  goed raak, 
al moest iemand  anders me attenderen op 3 
grote bananendozen vol spullen die bij een 
viszaak annex groothandel (TEGUS , iemand 
ooit van gehoord?) vandaan kwamen. Ik mocht 
van de kraamvrouw een selectie maken; over 
de prijs zouden we het dan later wel eens 
worden. Dit vond ik een plezierig aanbod, want 
er zaten heel veel spoeltjes en slingers in de 
dozen en daar heb ik er al zoveel van. Naast 
veel onderdelen van het merk CARGEM (u 
weet me te mailen als u iets zoekt) zaten er 
b.v. ook een ABU 507 spoel en kap in en daar 
zocht ik al heel lang naar. Met 1 volle doos  
(i.p.v. 3) voor bijna de prijs van 3 (het vrouwtje 
stond niet voor niets vaker op een markt) ging 
ik huiswaarts. Ik heb inmiddels een heel 
positief beeld gekregen van het  merk 
CARGEM; in welke periode is dit in Nederland 
op de markt geweest? Wie verzamelt dit merk? 
 

 
Een doos vol Cargem-onderdelen 

 
Amsterdam (vrijmarkt op Koninginnedag) 
Dit is een must voor mij. Bijna elk jaar kun je 
daar wel verzamelwaardige attributen op 
hengelgebied vinden. Je moet er een eindje 
voor lopen, maar dat is geen straf, het sfeertje 
op zo’n dag, zeker als het mooi weer is, valt 
niet te beschrijven. Doe ik dus ook niet. 
Vorig jaar “scoorde” ik een heel mooie 
Ambassadeur 6000, ouder model, met 4 
schroefjes. Dat compenseerde royaal het 
pechgevoel dat ik kreeg bij het zien van 2 ABU 
44 spoeltjes.  Ik vroeg of er ook een molentje 
bij was.  10 minuten geleden verkocht.. Welke 
prijs? 2.50 euro.. 
Sommige dingen kun je beter niet weten, moet 
je dus ook niet naar vragen.. 
Dit jaar had ik binnen 2 minuten na de start op 
de Apollolaan al een mooi lichtblauw molentje  

zien hangen, compleet met hengel. Bleek een 
Mitchell 441 A te zijn, liep niet lekker (het vet 
was hard geworden)  was niet van nieuw te 
onderscheiden. Dank zij de niet soepele loop 
werd het wel een soepele koop, de bazin had 
er emotioneel al jaren geleden afstand van 
gedaan; het ding had al te lang ongebruikt in 
de schuur gehangen. 
Vroeger kwam ik ook nog wel eens in de 
Jordaan, daar waren soms op hengelgebied 
heel fraaie koopjes te vinden; de laatste jaren 
is het me te druk geworden. 
Maar het blijft een topper deze vrijmarkt, ook 
voor de verzamelaar. 
Dit geldt ook voor de… 
 

 
De zeer origineel ogende Olympic N°82 van 
Ueno Seiko uit Japan 

 
IJmarkt (oude ADSM werfterrein) ook in 
Amsterdam. 
Dit is ’s zomers buiten en daarbuiten binnen 
(als je begrijpt wat ik bedoel). Nostalgisch 
verval, maar zeer sfeervol met soms leuke 
vondsten. Heb er ooit een koopman ontmoet 
die de vismolentjes op gewicht een prijs 
toekende. Hij had er echt de *** verstand niet 
van en hij moest toch ergens een prijs op 
baseren. Leuke markt. Nietwaar, Carl ? Hier 
staan vrij veel “particulieren” met zolder 
opruimingen als gevolg van ouderdom of 
ziekte van buurman Nelis en ze proberen dan 
diens spullen te slijten.  Soms doe je  een oude 
viskoffer open en  ziet de kleine schatkamer, 
het half opgeslepen zakmesje, de volkomen 
hard geworden Floppy, het oude spoeltje 
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Tortue nylon etc. met een oud tubetje deeg. Zo 
hard als stopverf, dat wel, maar dat werkt 
prijsverlagend. Dit rommelen heeft echt 
meerwaarde boven het internetstruinen. 
 
Van de IJmarkt naar de Zaanstreek is niet 
zo’n grote afstand. 
Elk jaar houdt de Hengelsportvereniging 
Zaanstreek haar open dag; meestal in februari, 
in een sporthal, maar dit jaar in juni en op haar 
eigen clubhuisterrein. Hoewel het 
bezoekersaantal wat tegenviel (ook een aantal 
winkeliers liet afweten)  was het een dag waar 
je als verzamelaar van droomt. Moet ik even 
uitleggen.  
 
De tweedehands beurs  als onderdeel van 
deze open dag is een begrip. Men heeft een 
weldoordacht systeem dat inhoudt dat  kleine 
groepjes binnen worden gelaten en “hun slag 
mogen slaan”; zijn ze klaar dan mag het 
volgende groepje. Het voordeel is dat je in alle 
rust je keuzes kunt maken en dat de  boel 
overzichtelijk en beheersbaar blijft. Het nadeel 
is (wanneer je nog niet aan de beurt bent) dat 
je andere “verzamelaars”de spullen ziet 
uitzoeken waar je zelf ook veel belangstelling 
voor had.  En ook hier is de prijs / 
kwaliteitsverhouding in het algemeen zeer 
interessant; b.v.  een oude Jan de Vries 
karperhengel kom je hier nog voor een 
redelijke prijs tegen. 
 
De organisatie van de open dag had besloten 
het tweedehands gebeuren in een grote 
legertent te positioneren. Alleen de 
bewegwijzering kon beter… ik stond dus op 
een gegeven moment achteraan in de rij terwijl 
we toch zeer op tijd uit Zwolle vertrokken 
waren. Al balend  liep ik langs de andere 
kraampjes met diverse spullen. Van gerookte 
paling tot zelfbeschilderde hengelkokers werd 
er aangeboden. 
 
Een kraampje was wel interessant, op een 
groot bord waren een stuk op 60 molentjes 
bevestigd en op het eerste gezicht was dat rijp 
en groen door elkaar. Ook de andere spullen 
waren van uiteenlopende kwaliteit. Om het kort 
te maken; een aantal gekochte spulletjes bleek 
achteraf van hoge kwaliteit (en zeldzaam) en 
de prijs was absoluut klantvriendelijk te 
noemen. Op de  foto’s ziet u er een paar van. 
Ik had veel meer bij deze –aardige opruimende 
verzamelaar moeten kopen. Wat soms heel 
simpel oogde bleek achteraf toch vrij exclusief 
te zijn. Hier had iemand kennelijk met 
deskundigheid verzameld en die vroeg er  nu 
absoluut geen topprijzen voor. 

Achteraf bleek er in de grote tent ook nog wel 
wat interessants overgebleven te zijn (een 
mooie Fair Play voor 20 euro) zodat ik al met 
al heel gelukkig was met deze “buiten”gewone 
open dag.. 
Complimenten trouwens voor de opzet en de 
organisatie van deze open dag. Klasse. 
 
Ik wil het rijtje gaan stoppen. 
Wolvega, Makkinga, Den Bosch, Geffense 
Plas en nog veel meer plaatsen waar rommel 
en/of vlooienmarkten worden gehouden 
leveren soms leuke vondsten op. Je moet er 
wel veel tijd in stoppen en niet altijd loont een 
bezoek de moeite. 
 
Vooruit, nog eentje dan 
Swinderby. Een van de grotere antiekfairs 
(zeg maar rommelmarkt) in Engeland. Je kunt 
er heen (net als naar Ardingly of Newark etc.) 
met busmaatschappijen vanuit Nederland of 
België  en dat is niet goedkoop, maar wel 
redelijk ontspannen. Je hoeft zelf niet te rijden, 
kunt in de bus proberen te slapen. Meestal is 
het de moeite waard, het aanbod is er 
gigantisch groot, de prijzen meestal stevig, 
maar er zijn uitzonderingen en leuke koopjes 
zijn op zo’n grote markt zeker mogelijk  
De afgelopen keer was Swinderby een 
tegenvaller vanwege een overvloedige 
regenval (ik druk me zeer droog uit). We 
voelden ons als een vis in het water… Hoeveel 
elektronica, oude boeken, gefineerde 
nachtkastjes hier in korte tijd van  waardevol 
naar waardeloos  muteerden… het deed ons 
pijn dit te zien. Maar huilen deed niemand, 
streng verboden omdat de waterstand al zo 
hoog was. 
 
Helemaal tot slot. 
Iets wat tegenwoordig ook via internet redelijk 
actief kan worden meebeleefd  zijn de 
veilingen van in (oude) visspullen 
gespecialiseerde veilinghuizen. 
Ik noem er 3 die met regelmaat interessante 
spullen aanbieden: 
Mullock & Madeley auctions in England; 
Hildebrandt  Auktionen in Duitsland; 
En Neil Freeman auctions in England. 
Bij gelegenheid wil ik -voorzover dit nog niet 
bekend is- nadere gegevens en ervaringen 
met deze “huizen” graag  beschrijven. 
 
P.S. Weet iemand nog een KELLY reel te 
koop? 
Tot verdere toelichting en discussie graag 
bereid. 
 
Harry Kelly 
Tel. 0384538994 



 20

Luxor, but made in the U.S.A. 
 

Wie regelmatig op eBay-USA snuffelt tussen 
de oude molentjes is ze wel eens 
tegengekomen, LUXOR, Made in USA.  Zeker 
gelijkend op de Franse Luxor, maar “Bache 
Brown – Mastereel – Airex/Lionel” doet je niet 
direct denken aan Parijs of de Eifeltoren ! Toch 
hebben ze meer gemeen met de Franse Luxor 
dan je zou denken. 
 

 
Franse en Amerikaanse LUXOR naast 
elkaar 

Deze molens waren in elk geval zeer populair 
in de U.S.A., op eBay worden er genoeg 
aangeboden, zodat de prijs zeer redelijk blijft 
voor verzamelaars.   Heel vaak zijn ze nog in 
mooie staat, én werken ze nog perfect ook 
(wat toch een uitstekende kwaliteit doet 
vermoeden). 
 
Wat betreft de naam “Airex/Lionel - Bache 
Brown – Mastereel”, een mondvol ! 
 
Een korte verklaring is hier op zijn plaats : 
- Airex: de eigenlijke fabrikant 
- Lionel: een grote Amerikaanse speelgoed-
fabrikant waarvan Airex vanaf  januari 1948 
een divisie werd, de vermelding Lionel staat 
dus op de molens en/of dozen na deze datum 
- Bache Brown: dé man achter deze molens, 
zeer bekend in de USA., in zoverre dat hij zelfs  
de vader van het Amerikaanse spinvissen 
wordt genoemd.  Ik kan het niet beter 
uitdrukken door zijn rol te vergelijken met die 
van Jan Schreiner in de Lage Landen, zij 
leerden elk hun volk vissen met de werpmolen 
zeg maar ! 
- MASTEREEL: de eigenlijke type-naam van 
deze molens, gewoonlijk gevolgd door nog een 
aanduiding voor het model, bijvoorbeeld 
Mastereel Model Nr.2, 2A of 2B 
- LUXOR: de eerste Amerikaanse modellen 
werden verkocht met dezelfde naam als de 
Franse, nadien kregen ze de naam Mastereel 

Een chronologisch overzicht van de eerste 
types en modellen, gemerkt “LUXOR, Made in 
USA, US Patent nr. 2 229 470”.  Opmerking : 
geen vermelding van Airex, het is niet 100% 
zeker waar ze gemaakt werden. 
 

 
Bache Brown Mastereel Model 2 (zonder 
A/R) en Model 2A (mét A/R) 

1) Bache Brown LUXOR model A: heeft veel 
uiterlijke kenmerken van de franse Luxor uit 
dezelfde periode, is wel zwaarder en heeft een 
chromen spoelcup.  Heeft nog geen schroefje 
op de verbinding tussen slinger en body 
waarlangs de molen kon geolied worden.  
Markering “Model A” alleen op de spoel. 
Uitgerust met zwarte slinger waaraan  
hendeltje bevestigd is met een rivet. Geen 
lijnroller (beugel is enkele draad). 
 
2) Bache Brown LUXOR model A2: Heeft wel 
het schroefje om te oliën, een chromen slinger 
met vastgeschroefd hendeltje. Geen lijnroller 
 
3) Bache Brown LUXOR model A3 
STANDARD: lichtere beugel, geen lijnroller 
 
4) Bache Brown LUXOR model A3 DELUXE: 
idem maar met lijnroller, MAAR tot nu toe is 
deze laatste versie alleen gevonden in 
advertenties, het is niet zeker of deze wel 
degelijk als dusdanig is verkocht geweest 
 
Zoals gezegd is Bache Brown de man achter 
deze molens. We weten dat hij voor W.O. II 
regelmatig in België en Frankrijk verbleef. 
 
Zijn eerste versie van het boekje “Spinning, 
more fish, more sport, for beginners and 
experts“ uit 1941 is trouwens opgedragen aan 
zijn goede vriend Albert Goddard uit België, ik 
citeer :”To my good friend Albert Goddard of 
Bouillion, Belgium, former International fly-
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casting champion, mentor, angler, sportman 
and the best of companions”. 
 
Het is in deze periode dat Bache Brown in 
contact is gekomen met Jean Pezon van 
Pezon et Michel (hierna PM)  in Frankrijk, 
waarbij Jean Pezon heeft hem zeker gewezen 
heeft op het toenmalig succesnummer van PM, 
de LUXOR werpmolen. 
 

 
Bache Brown Mastereel Model 2, Model 2A 
en Model 2B 

PM  had enige jaren ervoor (omstreeks 
1935/36) de opdracht gegeven aan Paul 
MAUBORGNE een molen te ontwerpen die de 
concurrentie aankon met de Hardy 
werpmolens, én die liefst ook nog eens 
goedkoper was… Paul MAUBORGNE was de 
enige échte ontwerper van de Luxor molens, 
met overigens een hele hoop patenten op zijn 
naam.  Raar maar waar, tussen MAUBORGNE 
en de firma PM was er geen contract gemaakt.    
Onder het toezicht van MAUBORGNE werden 
de molens gemaakt bij de Franse firma L.L.M 
vanwaar ze aan PM werden geleverd.  PM 
zorgde voor de verpakking, promotie en 
verkoop en verdeling. 
 
De naam LUXOR is overigens niet meer of 
minder dan een anagram van ROLLUX, de 
vliegenreel die al enige jaren voorheen door 
Pezon et Michel werd verkocht.   Het was een 
soort “gentlemans agreement” dat Mauborgne 
over de technische kant van de zaak ging, en 
PM de commerciële kant, inclusief de 
benaming.  Het ontbreken van een contract zal 
nog stof doen opwaaien wanneer de 
erfgenamen-Mauborgne in 1966 breken met 
PM (3 jaar na de dood van Paul 
MAUBORGNE). De erfgenamen zullen de 
molens type Luxor verder fabriceren onder de 
naam CRACK, PM behoudt het recht op de 
naam LUXOR en zal deze vanaf dan 
gebruiken voor andere molens (de hoekige 
LUXOR Nr.1 bijvoorbeeld). 
 
Terug naar Bache Brown, meerbepaald het 
USA Patent nr. 2 229 470 dat op de molens 
vermeld staat heeft een verassing in petto...  
De molen die getekend is in de bijlage bij dit 

patent lijkt natuurlijk als 2 druppels water op de 
franse LUXOR, MAAR wie staat erbij als 
uitvinder: Jean PEZON, handelend voor de 
firma BACHE BROWN!  Nou moe, een patent 
met een reukje eraan… Mauborgne was hier 
zeker niet van op de hoogte. De juiste 
toedracht zullen we nooit weten.  Misschien 
wilde Jean Pezon, via Bache Brown, ook in de 
USA de productie opstarten van werpmolens?  
Of wilde Bache Brown de patent-rechten van 
de franse LUXOR in de USA voor zich 
verzekeren?  Feit is wel dat Bache Brown een 
hoop producten van PM liet namaken in de 
USA en deze gewoon verkocht naast de 
originele PM producten, in folders en boekjes 
uit die periode staan ze vaak gewoon naast 
elkaar als de “imported” en “domestic” versie! 
 

 
Bache Brown Mastereel Model 2 

Om de een of andere reden worden na WO II 
de Amerikaanse Bache Brown “Luxor’s” 
verkocht onder de naam “Mastereel”, met 
vermelding van de fabrikant Airex.  De naam 
Luxor verdwijnt hierbij volledig.  Waarschijnlijk 
is Bache Brown opgeslorpt door Airex, hierover 
is weinig geweten, de naam Bache Brown blijft 
wel steeds op de molens en/of dozen staan. 
 
De volgende modellen werden gemaakt: 
1) Airex Standard: vanaf WO II, halve beugel, 
geen lijnroller, spoelcup en body zijn 
blauwgrijs, er zou ook een Deluxe versie 
bestaan met lijnroller. 
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2) Airex Mastereel: eerste model van de 
Mastereel, geen model nummer 
 
3) Airex Mastereel Model 2: omstreeks 1947, 
halve beugel, geen antiretour, slinger zonder 
tandjes aan het uiteinde, chromen slipknop, 
chromen spoelcup 
 
4) Airex Mastereel Model 2A: omstreeks 
1949, halve beugel, slinger heeft tandjes die 
zich vastklikken bij het bevestigen aan de 
body, met antiretour (verwerkt tussen slinger 
en body), chromen slipknop 
 
5) Airex Mastereel Model 2B: omstreeks 
1950, halve beugel , geknikte voet, slinger met 
gevorkte bevestiging, kan gedraaid worden om 
op te bergen, met antiretour, chromen slipknop 
 
6) Airex Mastereel Model 3: vanaf 1953, halve 
beugel, nieuw slipsysteem waarbij de spoel 
schuift over een brede ronde plastic clip, grote 
plastic slipknop, gebogen voet, slinger lijkt wat 
op die van een Mitchell 300 
 

 
Bache Brown Mastereel Model 3 

7) Airex Mastereel Model 4: vanaf 1954, ook 
“Aristocrat” genoemd in advertenties, volledige 
beugel, hogere spoelcup, slip als Model 3, 
gebogen voet, grote plastic slipknop 
 
De modellen 2 en 2A hebben grotendeels 
dezelfde inwendige onderdelen (referentie 

nummer 7002).  Hetzelfde geldt voor de 
modellen 2B en 3, met als referentienummer 
310, deze verschillen eigenlijk alleen in spoel, 
slipsysteem en slipknop, de rest is identiek. 
Het model 4/Aristocrat heeft referentienummer 
311. 
 

 
Doos van een Amerikaanse Luxor 

Er bestaat ook een Model 3 met witte sticker 
“Special Order 729 OPS… USD 23,75” op de 
doos, dit is geen speciaal model dat alleen op 
bestelling kon gekocht worden zoals vaak 
vermeld door verkopers op eBay!  Het “Special 
Order” slaat op de verplichting de molen te 
verkopen voor de vaste prijs die op de doos 
staat. Airex wilde dat overal in de USA deze 
molens werden verkocht aan dezelfde prijs.  
Maar om een vaste prijs te kunnen opleggen 
aan wederverkopers moest het hiervoor 
toelating krijgen van de overheid, vandaar 
“Special Order…enz” 
 
Molens met een geschiedenis dus, alleen 
weinig populair onder Europese verzamelaars, 
wegens nooit verkocht in Europa.  Maar de 
doorgedreven Luxor verzamelaars zou ik toch 
aanraden er een paar op te nemen in de 
verzameling. 
 
Kwalitatief zijn ze zeker hun geld waard, en 
gezien de relatief lage prijzen (door het grote 
aanbod weet je wel) moet je zeker gaan voor 
een exemplaar nog nieuw in de doos, met 
papieren en al wat erbij hoort. 
 
Met dank aan: Ben Wright, Randy Heller en 
Bob Halver alias ‘The Airex Guy’ 
 
Jean-Paul Ceulemans 
 
θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 
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De Mitchell 358 Prince Rapid 
 

Een vreemde eend in de bijt, zo kun je de 
Mitchell 358 wel noemen. 
Er zijn er ruim 82.000 van gemaakt tussen 
1961 en 1973 en het is de voorloper van de 
Mitchell 408 die in 1963 verscheen (*). Een 
linkshandig model, een 359 is nooit gemaakt 
Ik kwam achter het bestaan van deze molen in 
de tachtiger jaren toen ik eens een onderdelen 
doosje van de Mitchell 308 kocht en op het 
deksel ook een sticker met 358 aantrof. 
 

 
De onderdelendoosjes die me op het spoor 
van de Mitchell 358 brachten 

 
Helaas kon de molen toen niet meer besteld 
worden, maar mijn nieuwsgierigheid was 
gewekt. 
 
Gelukkig is er de Eurobeurs! 
Pas jaren later bij mijn eerste bezoek aan de 
VHV-beurs in Eindhoven vond ik er eentje en 
wat voor een! Hij zag er niet uit, maar na het 
weghalen van wat franse klei was ik overtuigd; 
de gravering was nu duidelijk leesbaar; 
Mitchell 3-5-8. 
Wat verder opviel aan de molen was het 
groene slingerknopje en de crosswind loop. 
Thuis gekomen werd de molen gereinigd en 
van nieuw vet voorzien. 
 
Tandwiel-raadsel 
Het "Gleason Tandwiel" wat voor de 
aandrijving zorgde was zilverkleurig en omdat 
ik toen geen andere 358 als referentie had 
beschouwde ik dit als standaard. Tussen het 
molenhuis en het tandwiel zat geen 
beschermring net zoals bij de eerste versies 
van de Mitchell 3-0-8. 
Pas toen ik een tweede 358 vond waarin het 
Gleason tandwiel van een bronslegering was 
gemaakt en ik ook de beschermring (onderdeel 
81276) vond, kwamen er vragen bij mij op. Ik 

had inmiddels een paar verzamelaars 
gevraagd om hun 358 molens open te maken 
maar niemand had op dat moment eentje met 
een zilverkleurig tandwiel... 
De op internet beschikbare gegevens over 
deze molen konden mij ook niet verder helpen. 
Toen er een tweede werd gevonden met een 
aluminium Gleason tandwiel was ik overtuigd 
dat deze versie van de 358 een eerste versie 
was; mede door de serienummers die gelijk 
liepen met de tweede versie van de 308 uit 
1961; hetzelfde frame maar een andere 
gravering! 
 

 
Het allereerste en het laatste model van de 
Mitchell 358 

 
De Mitchell 358 Prince werd, ondanks het 
succes van de 408 in bescheiden aantallen 
geproduceerd en er zijn nog verscheidene 
versies uitgebracht met verschillende types 
beugels, slingers met zwarte en groene 
slingerkopjes en graveringen, crosswind en 
planamatic. 
Waarom Mitchell deze molens bleef 
produceren is giswerk maar ze moeten in mijn 
optiek erg populair zijn geweest bij vooral de 
Franse hengelaars. De 358 is weinig 
geëxporteerd naar andere Europese landen, 
onlangs is er een gevonden met een Arca 
gravering. 
Bij de Mitchell verzamelaars staan ze door hun 
zeldzaamheid hoog op de verlanglijst. 
 
Dries Hanzens 
 
(*) Vooral in Frankrijk was er vraag naar een 
snelle molen voor het ultra-lichte spinnen op 
forel. Zeker op snelstromende riviertjes. De 
304 en 308 waren er te traag voor en de 300 te 
zwaar… Red. 
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Mutaties ledenlijst 
 
 
J. ten Dolle 
Donsvlinder  59 
3723 TX  BILTHOVEN 
Tel.: 030-2619514 
E-mail: jtendolle@tele2.nl (nieuw mail-adres !) 
Karper-boeken / -speldjes / -beeldjes 
 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Daan Eysker 
Donkereweg  29 
4317 NK  SCHUDDEBEURS 
Tel.: 0111-417019 
E-mail: eysker8@zeelandnet.nl 
eerste generatie Orvis grafiet (superfine) en op blanks 
hiervan gebouwde hengels (meestal Peeters Hengelsport) 
 
 
John van Gameren 
Bachplein  491 
3122 KP  SCHIEDAM 
Tel.: 06-49286955 
E-mail: jojofleur@hetnet.nl 
oude glas spinhengels / Luxor molens / spinners en oude spinnerbladen 
 
 
J.J. Jansen 
Wilhelminastraat  6 
4581 AS  VOGELWAARDE 
Nederlandstalige boeken, -tijdschriften en -catalogi 
 
 
Jeroen Mur 
Demmerik  94 
3645 EE  VINKEVEEN 
Tel. : 0297-264223 
ABU werpmolens 
 
 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Gerard Bouwens 
Jeroen van Boxtel 
Gertjan van der Hoek 
Philip Klepke 
Roland Lindenbergh 
Henk Peeters 
Mario Sengers 
Willem Swart 
Sander van Wijngaarden 


