
UIT DE PRAKTIJK 
 
In november 1993 kocht ik op een 
rommelmarkt de restanten van een 
vreemdsoortig soort werpmolen: ik rommelde 
wat in een doosje met onderdelen van 
werpmolens van mijn 'vaste leverancier' die dit 
voor $2,50 gekocht had. Zoals gewoonlijk vond 
ik wat overschotten van Japanse werpmolens, 
van die kindermoIentjes zonder beugel, een 
incomplete Nettuno en een mij onbekende 
werpmolen zonder spoel, beugel en met 
beschadigde molenvoet. Bijna had ik hem 
laten liggen, maar opeens zag ik het bekende 
'made in France' en ik besloot hem toch maar 
mee te nemen. Grootmoedig betaalde ik een 
knaak voor het overschot van de 'Jocker', dat 
stond op het molenhuis. 
 
Thuisgekomen het wrak eens goed bekeken, 
het leek wel wat op een oude Mitchell 300, 
maar had een overkappende spoel en de 
constructie van de kop waar de beugel 
bevestigd moest worden, leek verdacht veel op 
de moderne Japanse molens. Ik begon wat 
aan het ding te knoeien met: een rood piastic 
handeltje, en zowaar, plotseling begon de kop 
weer te draaien zoals elke fatsoenlijke 
werpmolen behoort te doen. Dat was mazzel, 
want omdat het slingertje loos draaide kon de 
baas van de rommel kraam hem er niet 
afkrijgen (hij had het wel geprobeerd). 
Volgende etappe: de schroevendraaier. Uit 
elkaar gehaald bleek ook het binnenwerk veel 
op de Mitchell te lijken, alleen was er- een 
vreemde constructie aan het rode handeltje, 
een soort schaar zoals je wel eens in kleine 
draaibanken ziet. 
 
Langzaam begon me een lichtje te branden. 
eerst nog heel zwak, want per slot van 
rekening begin ik een ouwe zak te worden, wat 
mijn zoon regelmatig beaamt, én ik loop met 
molentjes, dat is wel zeker. Het zou toch niet 
waar zijn? Twee snelheden! In elkaar het ding 
en proberen en ja hoor: na wat geknoei: twee 
snelheden, 3 op 1 en 5,5 op 1. Ja stom zeg, 
het antiretour-schuifje zat aan de achterkant, 
dus dat bewuste hendeltje was 'ergens anders' 
voor. Elementary, my dear Watson! 
 
Ja, dat veranderde de zaak. Het zou leuk zijn 
om hem weer compleet en werkend te hebben, 
zeker voor een freak van tandwieltjes. Ik 
herinnerde me in een doos van Iwan een losse 
molenvoet gezien te hebben. Vaak h ad ik me 
al afgevraagd welke ‘imbécile' zo’n constructie 
gemaakt kon hebben - wel leuk als je elke 
visdag je molen op de keien laat kletteren, 
maar voor de rest? Nou, dat was de ontwerper 

van de Jocker dus. Gauw de voet verwisseld 
en dat was weer voor elkaar. 
 
Ja, nu een spoel en een beugel. Probleem: 
hoe zouden die eruit gezien hebben?  
Piekeren! Plotseling herinnerde ik me een 
vreemde spoel in een andere doos van Iwan. 
Opgezocht en ja hoor, perfect: een Jocker-
spoel. Nu nog een spoel. Bellen met Joy van 
Hengst, geen succes. Arie Saueressig: wel 
bekend, geen onderdelen. Herman 
Verswijveren: wel bekend maar had hem niet, 
wel een afbeelding van gezien. Drie dagen op 
verschillende tijdstippen naar Iwan gebeld, 
geen gehoor. Kees Ketting gebel d. Die Victory 
in de oproep van vis-à-vis is een Pelican onder 
een andere merknaam Kees, en weet jij 
misschien waar Iwan uithangt? Jazeker, die zit 
op Teneriffe. Dat was dus de oplossing van het 
raadsel: waar is Iwan G? 
 
Kees ingelicht en deze bood aan een oproep 
te plaatsen voor de Jocker voor een beugel of 
een complete molen om de beugel na te 
maken in het Visblad. Prima omschreven 
Kees, niets mis mee: van mijn collega Marcel 
Abels kreeg ik een kopie thuisgestuurd van de 
'sensatie van 1961- de Jocker' uit een oude 
Vissport 1961. Op de laatste VHV-beurs kreeg 
ik van Kees een reactie die Adrie Mouthaan 
hem toegestuurd had. Bedankt Adrie en 
Marcel, ik heb er wel degelijk wat aan gehad. 
 
11 juni 1994. Verdomme, ligt daar die Jocker 
nog steeds incompleet in een schoenendoos 
tussen de ‘remains' van Dammetjes, Velox, 
MitchelI-delen etc. (By the way, ik vervang 
tegenwoordig ook de messing slingerasbusjes 
van de Mitchell 300. Het hulpstuk maken 
kostte wel enig hoofdbrekens, want het moet 
wel goed zijn met al die tandwielen, maar het 
gaat nu perfect. De liefhebber die zich aan de 
speling ergert en het originele zijkantje wil 
behouden kan zich melden; neem een 
Meier mee en je krijgt vast nog wel wat 
terug...) 
 
De kopieën opgezocht. De onderdelen 
doorgezocht, eerst de beugelplaatjes, in de 
eigen voorraad wel iets wat er op lijkt maar 
eerst verder zoeken. De naaidoos van Iwan, 
daar is al meer uitgehaald voor Iwan en voor 
mezelf. Alle plaatjes bekeken. Verrek, dle lijkt 
er veel op, kijken, vergelijken en ja hoor, dat is 
'm, alleen het blokkeer palletje is weg. Verder 
beugels kijken, vergelijken, hé die lijkt er 
verdacht veel op, jammer dat ik de andere kant 
van de Jocker niet ken. want aan die kant van 



de gevonden beugel zit een oog gebogen. Hoe 
valt dit te rijmen, want daar moet ook het 
veertje komen! Verder zoeken. Verrek, dat 
busje met dat veertje erin dat ik nooit kon 
thuisbrengen, dat is de oplossing. Op deze 
manier werd nog een schroef en een vul busje 
van de beugel gevonden. Zo kreeg ik dus de 
beugel compleet, op een schroef en een 
moertje na. Maar daar was mijn troetelkind te 
goed voor. Passend schroefje gezocht, goede 
schroefdraad erop gesneden, vulbusje 
gedraaid, moertje nasmaken, blokkeerpal 
draaien en klinken, monteren! 
 
Gaaf zeg, in één keer goed, hoe is het 
mogelijk. Iwan, ik ben je wat schuldig, maar dat 
regelen we wel weer. Voorlopig ben ik de 
bezitter van een Jocker (bijna origineel voor de 
puristen) naast een aantal Benora's en een 
Supmatic Deux Vitesses. Nu nog een Salmo 
en een Zangi, maar of ik nog eens zoveel 

mazzel heb, weet ik niet. (Zeg nooit, nooit). 
Volgens Marcel moet ik een staatslot kopen, 
met zoveel mazzel kan het nog niet op zijn. 
 
Mijn verzamelgebied is trouwens 
kwaliteitsmolens van voor 1965 uit Frankrijk, 
Zwitserland, Duitsland en Italië. Liefst met 
meer snelheden, want ik ben gek op 
tandwieltjes, hoewel de eenvoudigste 
constructie meestal de beste is. Daar moesten 
de constructeurs uit het oosten eens meer over 
nadenken. Maar ja, dat is business 
tegenwoordig en het ziet er mooi uit. Volgens 
mij is echter het enig werkelijk functionele de 
brede gelagerde lijnrol. Voor mij blijft nog altijd 
de Luxor de meest volmaakte molen (hoewel 
ook daar langzaam de verloedering 
toesloeg)… 
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