
Harry's raadsel, de Meinova, ontsluierd 
 
 

 
 
In nummertje 18 van ons "vissende 
verzamelaartje" las ik een bijdrage van Harry 
die een Meinova in IJhorst op de kop had getikt. 
Harry zou Harry niet zijn als hij zijn ongekende 
talenten niet had botgevierd. De Meinova viel 
dus ten prooi aan zijn zeer deskundige 
slopershanden.  
Met genoegen vernam ik, dat ik volgens Harry 
zou moeten glimlachen, wanneer ik las dat hij 
het ding niet geheel had kunnen demonteren. 
Nou Harry, ik heb ongeveer 10 minuten in een 
deuk gelegen van het lachen! 
 
Op de Beurs mocht ik het wondertje 
aanschouwen en heb ik het gevalletje 
meegenomen naar Apeldoorn. De dag volgend 
op de beurs heb ik altijd een spontane opleving 
van de hobby en begin alles wat ik heb 
bemachtigd te ontleden. Dus na een Luxortje 
met een onwillige beugel genezen te hebben en 
mijn nieuwe aanwinst, een K-11, Swiss made 
by Siegrist, een onvervalste Rekord onder een 
andere merknaam dus, eens in zijn binnenste 
gekeken te hebben, heb ik Harry's zorgenkind 
eens onder de loep genomen. 
 
Eerst maar eens het technische aspect, binnen 
10 minuten lag hij geheel uit elkaar in een leeg 
doosje. Het probleem met dit molentje was 

gelegen in het feit dat men vroeger koste wat het kost wilde blijven vissen. Indien mogelijk met zo 
weinig mogelijk kosten. 
 
Alles kwam er soepel uit, maar ja dat slingertje wilde er niet af, hè Harry?! Het slingertje had veel 
gelijkenis met een slinger van een Nettuno, ook het huis leek er veel op, beugel en de overslag idem. 
Aan de slinger was een plat kantje gevijld, waarin een gat met schroefdraad zichtbaar was. Eerst eens 
kijken of er misschien een schroefje in zit, dat blijkt niet het geval.  
Dan maar met een roodkoperen stift kijken of het materiaal te rekken valt; geen resultaat.  
Als laatste dan maar een paardenmiddel: verhitten en de Bahco er op, terugdraaien; geen resultaat. 
Dan maar de andere kant uit, eigenlijk de verkeerde kant dus, en ja hoor, daar kwam hij gillend van 
plezier los. 
 
Een handige reparateur heeft ooit, lang geleden, het beschadigde of gebroken linkse schroefdraad 
vervangen, door een gat te boren in de as van het tandwiel, ¼ withworth draad daar in te tappen, een 
schroef de kop af te zagen en het aldus verkregen tapeind knettervast te draaien in het tandwiel, om 
vervolgens dezelfde procedure toe te passen op de slinger. Het spul zat toen weer vast, maar als er 
kracht moest worden uitgeoefend, kwam hij uiteraard los. Een vlak kantje op het tapeind, een gaatje 
met draad in de slinger en de klus was geklaard, er kon weer worden gevist. Dat noemen ze 
inventiviteit, met weinig middelen iets weer bruikbaar maken. Niet te verwarren met puristen, dat zijn 
de mensen die dit totaal niet appreciëren en dit soort reparaties verwerpen, onder het motto: het is niet 
origineel. Maar ja, dan kan je niet meer vissen… 
 
Het tandwiel heb ik hersteld door het asje uit te draaien, vervolgens een stukje linkse schroefdraad uit 
de slinger van een Nettuno te halen, een ander tandwiel met hetzelfde draad pasgemaakt op het 
gedraaide gat, even beide componenten vertind en het spul in elkaar geschoven, vlam er op en klaar 



was Carl. Vervolgens heb ik een bijpassend spoeltje opgezocht, ik wist dat er nog één in de voorraad 
lag. 
De draaibank moest even te hulp komen om de onderkant aan te passen. Het rateltje voor de slip was 
weer van een heel bijzondere constructie, veel heb ik gezien, zoiets nog nooit. Ik vraag me wel eens 
af of de ontwerpers van werpmolens niet een stuk of 40 steekjes los hebben zitten. 
Het spul is in sneltreinvaart daarna weer in elkaar gezet en de molen wacht op zijn rechtmatige 
eigenaar. 
 
Ja, nu de herkomst, volgens mij is het een heel vroeg product van Nettuno: huisvorm, kop & beugel, 
de beugeloverslag, gebruikte tandwielen en slinger; dit alles heeft de kenmerken van Nettuno. 
Waarschijnlijk heeft er ooit iemand een aantal molens besteld en toen de vraag kwam of er misschien 
een eigennaam op het afdichtplaatje moest komen, heeft hij van wat namen de eerste lettergreep, of 
zo, achterelkaar gezet: MEIndert, NOortje,VAlerie. 
 
De echte ontsluiering van het raadsel, waar deze molen vandaan komt, komt van de kant van Herman 
Verswijveren. Het gaat hier inderdaad om een Italiaanse werpmolen. Hij heet echter geen MEINOVA, 
doch MINOVA. Hij is exact gelijk aan de Nettuno Extra, dit volgens het boek van Giorgio Cavatorti. 
Een bouwjaar is niet bekend, maar men mag er veilig van uitgaan dat het molentje bij benadering 50 
jaar oud is, en echt zeldzaam. Harry, veel plezier met je aanwinst! 
 

Carl Kuipers 
 
 
Nvdr: Op de originele foto aan het begin van dit artikel, lees ik duidelijk “Meinova”… Giorgio heeft hier 
even niet goed opgelet. Hieronder een foto van de “Minova 60”, die een kopie van de Nettuno P.4 
blijkt te zijn… 
 
 
 
 

 
beide afbeeldingen uit "Mulinelli da Pesca Italiana" door G. Cavatorti 

 


