
TAMSON, ons eigen nationaal PRODUKT 
 

Hieronder een alinea uit mijn vismemoires, de plaats 
des onheil, Zuiderpier IJmuiden, +/- 1956, mijn 
vriendje met de hengel van zijn vader en ik met een 
handlijntje: 
“Gerrie's vader had een werphengel. Een 
werphengel gemaakt van een tankantenne en een 
imitatie Tamson. De Heer W. werkte namelijk bij de 
Artillerie Inrichting Hembrug. Die slimmerds daar 
hadden zo'n Tamson uit elkaar gehaald en exact 
nagemaakt. Jammer voor hen was de Tamson een 
verschrikkelijk gedrocht. Met het machinepark dat 
daar aanwezig was, hadden ze beter een LUXOR na 
kunnen maken.” 
 
Ja, vriend Iwan, ik heb het al eens eerder verteld, 
ooit zijn er kopieën van de Tamson gemaakt, en dit 
is echt waar. 
De vader van een vriendje van me had er eentje, en 
hij was er heel trots op. 
Ik vermoed dat er ooit een medewerker op de AI is 
geweest die zijn Tamson kapot had en het ding 
wilde gaan herstellen. Na onderzoek hebben ze er 
maar meteen een aantal kopieën van gemaakt. Ja, 
als je geweren en pistolen kunt maken is het 
produceren van een kopie van een werpmolen niet 

echt moeilijk. Ik denk dat deze kopieën van een betere kwaliteit waren dan de originele Tamson! Ik zal 
eens een poging ondernemen om mijn toenmalige vriend op te sporen, wie weet, bestaat het ding 
nog. Wat ik mij ervan kan herinneren, was dat hij er exact uitzag als de Tamson die wij kennen, alleen 
was er geen merk op te vinden. 
 
En met alle respect voor Ed Kowski, geloof ik niet dat er ooit een kleiner model van de Tamson is 
gemaakt; de tandwielverhouding is erg laag, nl 2.375 op 1. Bij een effectieve spoelvulling levert dit een 
inhaalsnelheid van +/- 43 cm per slingeromwenteling. 
Een verkleining van de spoel naar b.v. 44 mm, zijnde de diameter van de spoel van Harry Kelly’s 
M(e)inova, levert een inhaalsnelheid op van +/- 32 cm, met andere woorden: je draait je suf. Wel 
hebben ze in Den Haag ooit een reeltje gemaakt, maar daarmee zal de aanmaak van vis-vang-
apparatuur wel opgehouden hebben te bestaan. 
 

 
 
Veel is er over de Tamson geschreven, veel goeds heb ik er echter niet over gelezen. 

 



Was dit puur Hollandse product nu echt zo slecht? Het opduiken van een aantal exemplaren nieuw in 
doos doet vermoeden dat het niet echt het verkoopsucces was waarop de firma Tamson 
waarschijnlijk had gehoopt. 
 
Na het grondig bestuderen van de Tamson kom ik tot de conclusie dat het allemaal nogal meevalt, 
sterker nog: er zijn een aantal constructiedetails die echt uniek zijn in de werpmolenwereld. 
 
Het is een product waarbij heel sterk is gekeken naar eenvoud van montage, het gemakkelijk en 
vooral snel kunnen vervangen van onderdelen. Ook was de ombouw naar een links model met een 
minimum aan inspanning en vooral aan afwijkende onderdelen te realiseren. 
 
Al met al, petje af voor de ontwerper van de Tamson voor de innovatieve ideeën in deze werpmolen.  
Ik geloof echter niet dat de ontwerper een actief hengelaar was, of een aantal andere molens heeft 
kunnen onderzoeken. De indruk dringt zich op dat het molentje is ontworpen naar voorbeeld van een 
aantal plaatjes. 
 
Wat minder slim was de keuze van de materialen, het gieten van de tandwielen en hoofdas, tevens 
lagering van de molenkop, van hetzelfde materiaal als het huis was al een gigantische stap vooruit 
geweest, maar het beste hadden deze artikelen uit brons vervaardigd kunnen worden. 
Dit zou de kosten waarschijnlijk wel flink omhoog hebben gebracht, ik meen wel eens in een oude 
advertentie een prijs van Fl. 37,50 gezien te hebben en dat was niet gering in die tijd! 
 
 
Hieronder een samenvatting van tekortkomingen zoals ik deze nu zie: 
 
1. De verbinding tussen molenvoet en tandwielhuis is veel te breed, als je hem met andere 

molens vergelijkt, zit hij 90 graden verkeerd, niet bepaald ergonomisch, tevens braken de 
dunne uiteinden van de molenvoet snel af. 

2.  Het hoofdtandwiel en de lagering van de molenkop zijn van een slechte legering, ik denk iets 
van Zamac, goed te gieten, weinig krimp en vooral goedkoop. Nadeel: niet echt slijtvast en 
ondergaat nog al eens veranderingen bij het ouder worden. Ditzelfde materiaal gebruikte de 
Firma Lucas in haar motorfietsdynamo’s. Het leverde de firma de naam “Prince of Darkness” 
op. 

3.  Het slipmechanisme is te eenvoudig en wordt geregeld met een slipmoer en as met een veel 
te grove schroefdraad. Ook is er geen indicatie dat de slip in werking treedt, met andere 
woorden als bij een dril de slip in werking treedt, tikt hij dus niet. 

4.  De meest vervelende tekortkoming is dat de voorkant van de spoel een grotere diameter heeft 
dan de achterzijde. Hierdoor komt het snoer makkelijk tussen molenhuis en spoel. 
Het loshalen van de spoel wordt bemoeilijkt doordat de slipmoer niet makkelijk verwijderd kan 
worden, aangezien deze met een schroefje is gezekerd. 

5.  Het slingertje had wat langer kunnen zijn en het knopje wat groter. 
 
Het is jammer dat een antiretour ontbreekt, maar dat kwam in die jaren wel meer voor. 
 
Ja, als je dit zo leest, dan krab je je toch wel achter je oren, is het allemaal kommer en kwel? 
Ik denk het niet, zoals ik hiervoor heb betoogd, want de Tamson heeft een aantal kenmerken die mij 
er van overtuigen dat het een heel goed doordacht ontwerp was, helaas wat ongelukkig uitgevoerd en 
op essentiële onderdelen is, ten onrechte, bespaard. 
 
Wat ik als positief beoordeel: 
  
1.  De halve beugel is heel eenvoudig, maar doet zijn werk door zijn uitgekiende vorm uitstekend. 
2.  De molenvoet is eenvoudig te vervangen. 
3.  Het molenhuis is zodanig gemaakt, dat op eenvoudige wijze een links of rechtshandige molen 

kan worden gemaakt, alleen de beugel en de beugeloverslag moeten vervangen  worden, 
tevens moeten de gaatjes in de molenhuis op de andere kant moeten worden geboord en 
getapt. In de praktijk zal dit hebben ingehouden dat er een links tandwielhuis, beugel en 
beugeloverslagdelen voorradig moesten zijn. Vergelijk dit maar eens met een linkse Mitchell. 
Ik denk dat de handige doe-het-zelver moeiteloos een links model naar een rechts model kon 
ombouwen, zonder reservedelen. 



4.  Montage en demontage zijn bijzonder eenvoudig. De kop met spoel-as en lagering zijn in zijn 
geheel te verwijderen, nadat je het cartergedeelte met slinger hebt verwijderd, een unieke 
constructie. Alle lageroppervlakken zijn zeer ruim bemeten. 

5.  Eigenlijk is het grootste euvel de spoel. Wanneer de fabrikant dit in een vroeg stadium had 
onderkend en de spoel had vervangen, was de naam “Tamson” heel wat beter aangeslagen 
bij het vissende Nederlandse publiek.  

 
 
Al bij al kun je toch spreken over een zeer goed doordacht ontwerp. 
De uitvoering echter was om voor mij onbekende redenen nogal zwak op vitale punten. 
Ik kan mij voorstellen dat er ook in die tijd handige doe-het-zelvers geweest zijn die, met andere 
producten voor ogen, de nodige aanpassingen hebben gemaakt zodat ze beter bruikbaar werden. 
 
Om de woorden van een bekende Nederlander te gebruiken, “elk nadeel hep ze voordeel”, ga ik eens 
zien of de nadelen zijn om te buigen in positieve zin en hoop dit op de volgende beurs te Empel te 
kunnen laten zien. 
 
Concreet houdt dit dus in dat de inferieure onderdelen inmiddels vervangen zijn door messing voor de 
hoofdas, en brons voor het hoofdtandwiel. Er is een iets langere slinger pas gemaakt. De spoel is 
zodanig gewijzigd dat de voorkant kleiner is dan de achterkant. De slip tikt nu en is beter af te stellen 
door het toepassen van slipplaten van DAM en de daarbij behorende slipmoer, de slip is nu heel 
fatsoenlijk te stellen en geeft het snoer zonder horten of stoten af. De molenvoet is geleend van een 
andere molen waardoor hij beter in de hand ligt. 
 
Hoeveel zin dit alles heeft? De enkele keren per jaar dat ik eens ga vissen doe ik dit steevast met oud 
materiaal, splitcane en Luxor. 
 
Het lijkt me leuk om eens een tijdje met Tamson als opwindapparaat en een hengel uit de 50-ger 
jaren te vissen, eens kijken of het werkelijk zo erg was, ik geloof er niet zo in. 
 
Inmiddels is de Tamson beproefd met een glashengel van +/- 1958, 1,50 lang en een beukenhouten 
handvat. De spoel is extra vol gedraaid met 0.25 mm nylon, zodanig dat als er lijn achter de spoel kan 
komen, dit bij mijn exemplaar zeker zal gebeuren. 
 
Het gooien in een klein poeltje met een spinnertje ging voor mijn gevoel bijzonder goed; redelijk verre 
worpen voor een dergelijke combinatie van hengel, snoer en licht werpgewicht, Veltic nr. 2. Geen 
enkele keer is er iets nadeligs gebeurd met de molen, zelfs hing er na korte tijd een snoekje van 40 
cm aan het spulletje… 
 
Wat nu toch een gemis in mijn ogen was, was het ontbreken van een AR, dan kan je lekker de haak 
aan een oog vastmaken en wat op spanning draaien. Dat is makkelijk bij het vervoer, grinnik… Die zit 
er nu dus ook op! 
 
Dus beste medeverzamelaars ik heb geen problemen gehad met een aangepaste Tamson, en ik 
denk dat het met een standaard Tamson ook wel zal meevallen, niet te hoog opspoelen en dan werkt 
het best. 
 
Al bij al, er is veel slechts gesproken over de Tamson, maar ik vind dat het allemaal wel meevalt, dus 
neem ik mijn woorden terug van “het gedrocht” aan het begin van het verhaal. Wat mij hierin sterkt, is 
het feit dat ik ze vroeger redelijk veel heb zien gebruiken aan de Bosbaan en ik heb nooit wat nadeligs 
over die dingen horen vertellen. 
 
Ik denk dat de bekende schrijvers, die reeds eind jaren 40 op de hoogte waren van het grootste euvel, 
het ontwerp van de spoel, dit onder de aandacht van de Firma hadden moeten brengen, zodat zij haar 
product substantieel hadden kunnen verbeteren, zonder al te veel kosten. 
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