
 . 

’t Benne krengen van dingen! 
 
Ik kan het niet anders omschrijven, dit is wat ik 
-soms luidop- denk als ik weer eens word 
geconfronteerd met een zeldzaamheid. 
Kennelijk hoort de zeldzaamheid samen te 
vallen met het meer of minder bruikbaar te zijn 
van het bewuste object, in mijn geval dus 
werpmolens. Neem van mij aan dat mijn 
kennis inmiddels gebaseerd is op het 
repareren van honderden werpmolens, ik 
meen wel enig recht tot spreken te hebben. 
 
De Massart, Nylisto en Ariston, allen zeer 
gezocht, zijn nooit het verkoopsucces 
geworden wat de inventieve bedenkers van 
deze gedrochten zich ervan hadden 
voorgesteld. Ons nationaal product, de 
Tamson was op de keper beschouwd vele 
malen beter! 
 
Waarom schrijf ik nu zoiets?  
 
Simpel, ik wordt nu weer geconfronteerd met 
de wondere wegen van meneer Ghislain-Marie 
Vaillant die omstreeks 1961 een gedrocht 
toevoegde aan de velen die hem reeds waren 
voorgegaan. De Jocker, Joker was een betere 
naam geweest. Meneer Bernard Caminade 
noemt hem al zo, maar er staat toch echt 
Jocker op het huis, en "Made in France". Naar 
mijn mening komen de betere molens uit 
Frankrijk, maar dit was een complete misslag, 
de Mitchell 300 is nog beter. Grapje! 
 

 
De Jocker 

Ooit heb ik een stukje geschreven over de 
Jocker, een vondst op een rommelmarkt, Fl 
2,50, incompleet maar alle ontbrekende delen 
kwamen uit een onderdelenkoffer van Iwan. 
Toen liep ik ook tegen een behoorlijk 
gehavend binnenwerk aan, nu weer na een 
gulle gift van een bevriende verzamelaar. Je 
moet maar kijken of je er iets mee kunt waren 
zijn woorden, eigenlijk moet ik dan al 
achterdochtig worden, want meestal ziet men 

er dan geen brood meer in. Nu, na enkele uren 
intensief speur- en herstelwerk ligt het spul op 
de tuinbank te luchten na een wasbenzinebad. 
Nog wat metaalbrokjes verwijderen, smeren en 
het spul gaat weer in elkaar. 
 

 
De Jocker van onder een andere hoek 
bekeken 

Wat een ongelofelijk k..te ding. Ik denk dat de 
hengelsportwinkelier slapeloze nachten had 
als hij die dingen verkocht. Gezien de 
constructie heeft de ontwerper wat naar 
Mitchell gekeken. De op de Mitchell 300 
gelijkende vorm kan helpen om verkoopsucces 
te hebben. Ook een verwisselbare voet leek 
hem heel handig. Ja, voor sufferds die elke 
week de molen uit hun handen laten vallen. 
Hun leverancier kan best een aantal 
reservevoeten op voorraad nemen. Raar maar 
waar: mij is het nooit gelukt een molen zo naar 
de Filistijnen te helpen. 
 
Wat is nu eigenlijk de oorzaak van al die 
missers?  
 
Ik denk dat de hang om iets nieuws te brengen 
er één van is, ontwerpers die zelf niet vissen 
een andere. Ook de drang naar een technisch 
hoogstandje, zoals de Jocker is er één van. 
Men doet hier iets wat nog niet door anderen is 
gedaan en maakt het altijd te moeilijk. De 
goede eigenschappen worden overschaduwd 
door de gebreken en ja, in deze wereld van 
hengelsporters is er meestal geen tweede 
kans. 
 
In de Jocker heeft men twee snelheden 
ingebouwd, jammer genoeg is de overbrenging 
van de twee snelheden naar de kop zo lullig 
gemaakt dat deze na korte tijd onder belasting 
zal bezwijken. Alle tandwielen blijven te allen 
tijde in aangrijping. Het schuifblokje is van 
nylon en om onbegrijpelijke reden is het 
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groefje niet diep genoeg. Het vergt nogal wat 
handigheid om het spul goed werkend te 
krijgen, de sporen van diverse vorige missers 
zijn hier goed te zien. De spoelas is van zeer 
goede kwaliteit en ruim bemeten. Voor het 
afstellen van de kop moeten er, net als bij de 
Mitchells shim’s worden gebruikt, een 
heleboel, boven en onder. Ik voel me net een 
monteur van een Ducati Desmo. 
 
In de bewuste Jocker ontbrak een zeer 
essentieel onderdeel, het dubbele tandwiel 
voor de hoogste snelheid plus de as, de 
achilleshiel dus. Dit torentje heb ik gemaakt 
van Mitchell tandwielen en nu functioneren 

beide snelheden weer zoals bedoeld. Had de 
ontwerper de twee snelheden weggelaten en 
een betere schuifconstructie gemaakt was het 
best een acceptabel ding geweest, vooral voor 
mensen die nog al eens wat laten vallen. Blijft 
dat het een lastig ding was en is om in elkaar 
te zetten, ik houd het maar bij Luxor en de 
Mitchell 304 en 308.  
 
Ik ga morgen maar eens vissen, voor de eerste 
keer dit jaar, met een oude glashengel of 
splitcane en Luxor Succes en Rafale spinners. 
 

Carl Kuipers 
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