
HET VERZAMELVIRUS 
 
De eerste kennismaking voor mij met een 
werpmolen was in 1950. Ik was toen een jaar 
of tien en bracht de vakanties door op de 
sleepboot van mijn vader. Op reis naar 
Antwerpen deden we Hansweert aan om 
proviand in te nemen. Ik "struinde" langs de 
havendammen waar het rook naar mosselen 
en zilt water. 
 
Op de punt van de havendam zat een 
hengelaar die mijn aandacht trok. Het zal wel 
een Belg geweest zijn. Op zijn driedelige 
hengel zat een interessant apparaat. Het blonk 
mooi en zag er magisch uit. De draad 
verdween in die molen (ik dacht toen dat de 
draad door de beugel ging) en bij het 
binnendraaien ging de spoel langzaam op en 
neer. Het zal wel een Luxor of RU geweest 
zijn. Als het lood te water werd geworpen nam 
hij een katachtige houding aan (hij viste op de 
top). Bij de geringste beweging van de top 
werd aangeslagen en kwam het bijzondere 
mechanische ding weer in werking. Zoiets 
vergeet je nooit weer! 
 
Thuis in Zwijndrecht gekomen had het virus 
zich al genesteld. Aan de Onderdijkse Rijweg 
was een winkeltje waar ze duiven en 
kippenvoer verkochten, en ook wat 
hengelspulletjes. Tjoek-visjes ook! Dat was 
stropen wat je ermee deed; ik heb er nooit een 
durven kopen. Haspels of reeltjes had hij niet, 
daar moest je voor naar Dordrecht. 
 
Bij "Van Wel" en op de Voorstraat een 
ijzerwinkeltje, waar ik een reeltje kocht. Blank 
metalen spoeltje en zwarte zijplaatjes en een 
klikrateltje! Dat zag er mooi uit! Thuis gekomen 
maakte ik van een stevig topeind van een 
bamboe-hengel 
een werphengeltje. Koperen oogjes werden 
met dun vliegertouw aangebracht en gefixeerd 
met de nagellak van mijn oudere zusje. 
Met dik touw maakte ik een handvat en daarop 
het reeltje. Voor mij zag het er fantastisch uit. 
Toen nog het kunstaas! Dat winkeltje had ook 
nog een Heinzblinker (had ik hem nog maar!) 
Gemonteerd en proberen te werpen, wat 
natuurlijk van geen kant lukte! Ik was 
vindingrijk! Dan maar wat schuiflood ervoor! 
Dat wilde wel wegvliegen. Het projectiel ging 
dwars door de ruit van een Bieboschbootje en 
als ik was doorgegaan had ik het bootje tot 
zinken gebracht. 
De bekende pruik ontstond, en na een uur 

martelen ging ik naar een steiger die enige 
meters boven water was gelegen. Toen maar 
recht op en neer vissen en er werden wat 
baarzen gevangen! 
 
Terug naar huis werd ik op straat 
aangehouden door een man met een leren jas 
en zo'n lederen vliegeniersmuts op, die op een 
Solex zat. "Wat heb jij daar nou?" "Een 
werphengel", zei ik! "Nou dan moet je 
vanavond maar eens bij mij thuis langskomen!" 
Nou, dat hoefde hij geen tweede keer te 
zeggen. 's Avonds om zeven uur op de stoep 
van wat later de plaatselijke schoenlapper 
Frans Boudewijns bleek te zijn. Op de tafel van 
zijn werkplaatsje lag een mooie slanke zwarte 
molen en op de vloer in de hoek stond een 
slank werphengeltje. Verder lagen erop de 
tafel allerlei attribuutjes om spinners te maken. 
Hij gebruikte het model dat later de Rafale van 
Pezon&Michel bleek te zijn. 
 
De molen was natuurlijk de Mitchell 300 en de 
hengel de Arjon medium. Tja daar sta je dan. 
Hoe kom je aan geld om zulke dingen aan te 
schaffen. Als ik iets in mijn kop had dan kwam 
het er ook! Mijn vader was goedgeefs (ik was 
van de straat) en van een neef die dikwijls te 
diep in het glaasje keek, kreeg ik de rest. 
 
Met Boudewijns, achterop de brommer naar 
Haitsma in Slikkerveer. Een aardig molentje 
(een Cargem) waarvan je het koperen 
hoofdtandwiel zag draaien en een D.A.M. 
werphengeltje gekocht. Ondereind van 
bamboe en een top van splitcane! Later werd 
het molentje verkocht aan een plaatselijke 
diender (met winst!) als revanche op het 
afpikken van de nodige voetballen.  
Bij "Van Wel" in Dordrecht lag in de etalage 
een mooie C.A.P. met bruin doosje! Op de 
molenkop het merk van de importeur: 
"Albatros", van het Vogel-imperium. Het was 
een echte C.A.P., die later de Mitchell 304 
werd. Ik heb hem nog! Het was eigenlijk mijn 
eerste "verzamelmolen". 
 
De volgende infectie in 1978 was het 
ontdekken van een boek van Geudeker op de 
Rotterdamse vlooienmarkt: “Beet’! Ik 
verwonderde me over de goede staat met al 
die haakjes en stukken nylon in transparante 
hoesjes, en het rood-wit-blauwe 
Rotterdammertje er nog in! Er werden meer 
boeken op de kop getikt, meestal op marktjes. 



Later kwam je in contact met een aantal 
leveranciers, die je goed een poot uittrokken! 
(Maar ja daar was je dan zelf bij) 
 
Het verzamelvirus sloeg verder toe. Ik had me 
als doel gesteld alles te verzamelen uit die 
goede veertig en vijftiger jaren? Ik had daar 
binding mee en had het zelf ook gezien en in 
handen gehad. Luxors, Benoras, Records, 
Pelicans en Staro's. Molens waarvan je de 
advertenties zag in de jaargangen van de 
hengelsportbladen uit die jaren! Probeer ze te 
pakken te krijgen. Het is prachtig naslagwerk 
en ze staan vol met verhalen van bekende 
schrijvers uit die jaren: Schreiner, Domhof, van 
Beurden en last but not least Ketting. 
 
Zo zie je dat je op verschillende manieren kan 
verzamelen. Bij mij dus uit nostalgische 
overwegingen! Overigens is het ook spannend 
om met die oude machientjes te vissen. Ze 
blijken nog steeds heel functioneel. Vooral de 
Luxor, Crack en C.A.P. blinken uit door 
functionaliteit. Ik vind ook dat als je ervan 
uitgaat met oude spullen te vissen, je het kan 
veroorloven om bijvoorbeeld molens te 
reviseren of met andere onderdelen weer 
bruikbaar te maken. 
 
Voor verzamelaars die serieus omgaan met de 
materie, vind ik dat men de molens, hengels 
etc. zoveel mogelijk in de staat moet laten 
zoals ze zijn. (passieve conservering) Dus 
geen molens gaan moffelen, koperen reels 
oppoetsen tot je er zere ogen van krijgt. Hou 
het mooie door de tijd gevormde patina (laag-
oppervlakte) in ere en zet ze hooguit in de was 
of niet-zure olie. Ik heb bijvoorbeeld goede 
ervaring met Balistol. 
 
Ook oude hengels - laat het mooie craquelé-
vernis erop zitten! Antiekwas erover en je 
houdt de boel in ere. Kom je na jaren tot de 
conclusie dat je je verzameling wilt saneren, 
dan kan je je gaan specialiseren. Bijvoorbeeld 

alleen Luxors in alle vormen of 
Greenhearthengels. Ook het verzamelen van 
kunstaas is boeiend (en neemt niet veel plaats 
in). 
 
Resumerend kan ik het volgende adviseren: 
 
∞ Koop alles voor redelijke prijzen wat je kunt 
vinden. 
∞ Gebruik dit als ruilmateriaal of je moet zo 
gek zijn als ik dat je alles verzamelt uit de 40- 
en 50-er jaren. 
∞ Plaats gratis advertenties in streekbladen. 
∞ Reken geen woekerprijzen. 
∞ Houd het gezellig! 
∞ Ga nooit molens, reels etc. bijwerken met 
verf e.d. 
∞ Laat ze liefst zoveel mogelijk in de staat 
waarin ze zijn. (verwijder wél zand en stof) 
∞ Geef ze een neutrale oliebeurt. 
∞ Pas op met agressieve middelen als tri, 
benzine etc. 
∞ Verwijder van hengels, houten 
wormenbakken nooit de oude vernis, was of 
andere lagen. Hooguit een antiek wasje erop. 
∞ Onthoud en noteer, (geef de objecten een 
nummer) van wie soms dingen geweest zijn. 
Bijvoorbeeld: de karperhengel van Dirk de 
vries, of de Luxor van Van Beurden. 
∞ Vraag advies aan bevriende collectioneurs. 
∞ Laat niet anderen dure boeken kopen om ze 
vervolgens zelf "even" te kopiëren. 
∞ Koop oude jaargangen van 
hengelsporttijdschriften -verknip ze niet. 
∞ Verzamel oude hengelsportboeken en lees 
ze dan ook! Zet ze niet alleen voor het mooie 
ruggetje in de kast. 
∞ Gun een ander ook wat! (wie goed doet, 
goed ontmoet) 
∞ Maak een lijst van wat je zoekt of wilt ruilen. 
∞ Als je een zeer hoofd hebt gekregen van al 
deze adviezen ga dan een dagje vissen 
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