
VROEGER WAS HET BETER 
 
Naar aanleiding van het verzoek van Kees 
Ketting wil ik gaarne reageren op het vissen 
met oud hengelsportmateriaal. 
 
Mijn verzamelgebied beslaat de naoorlogse 
periode tot 1965 en gaat over de artikelen die 
ik in die periode heb zien gebruiken of in mijn 
bezit had. Het gaat voornamelijk om 
werpmolens en een enkele werphengel, 
splitcane of glas. 
 
Over het mechaniekje dat werpmolen 
genoemd is: 
 
Op de eerste plaats wil ik stellen dat de 
functionele eisen die aan een werpmolen 
gesteld worden niet hoog zijn. Het gaat hier om 
een uitermate simpel mechaniekje dat: 
 
- soepel lijn moet afgeven 
- de lijn weer op een nette manier moet 
opwinden 
- goed in de hand moet liggen 
- de lijn op een soepele manier moet kunnen 
afgeven tijdens het drillen van een grote vis 
 
Dit laatste punt is tevens het moeilijkst! 
 
Aan deze eisen werd naar mijn mening reeds 
voor de oorlog ruimschoots voldaan door de 
molens van het merk Luxor. In mijn bezit is een 
Luxor van 1946 met halve beugel die door de 
eigenaar tot 3 jaar geleden nog regelmatig 
werd gebruikt in combinatie met een splitcane 
van 1946. 
 
Ongeveer 15 jaar geleden zag ik dit molentje 
voor het eerst en de eigenaar vertelde mij dat 
het tandwiel gebroken was. Na het binnenste 
bekeken te hebben, raadde ik hem aan naar 
Jan Schreiner te gaan en het tandwiel van de 
Crack 100 te halen, eventueel met slinger 
vanwege de schroefdraad. 
De eigenaar, een oom van mijn echtgenote, 
heeft dit gedaan. Het lukte hem niet het geheel 
goed in elkaar te krijgen waarop ik hem heb 
meegenomen en in orde heb gemaakt (je bent 
een genie op dit gebied of je bent het niet, zeg 
nou zelf). 
 
Het molentje draaiend gemaakt, daarna uit 
elkaar gehaald, gelakt en weer gesmeerd en 
gemonteerd. O crime, weg authenticiteit. 
Gelakt, ander tandwiel en slinger - in de ogen 
van de purist geen knaak meer waard. 

De eigenaar, Arnold Werter, was dolgelukkig 
en heeft hem nog jaren nadien met plezier 
gebruikt, totdat hij gezien zijn leeftijd stopte 
met hengelen. De splitcane, eentje van ome 
Co van Hoorn, en de Luxor kwamen bij mij in 
mijn kleine verzameling. Nooit heb ik de man 
gehoord over problemen met dit molentje. 
 
Zelf ben ik begonnen met vissen met een 
Helifix, zie het 1e exemplaar van het clubblad. 
Verwend met mooie spullen ben ik in mijn 
actieve visperiode nooit geweest; het 
weerhield me er niet van om veel te vissen en 
vooral ook heel veel te vangen. 
Met het Helifixje werd gespind, gekarperd en 
op zee gevist. Na 6 jaar vaak op grove wijze 
verkracht te zijn, te dikke lijnen, veel te zwaar 
lood, gaf ik hem aan mijn oom. Ik had mezelf 
een Luxor cadeau gedaan. 
Bij Nelis Vogel, die had nog wat oude modellen 
liggen, ja we kennen ze wel die zwarte met die 
dunne beugel. Kosten: 35 gulden, dezelfde 
prijs als een Capje in 1960. Ditzelfde molentje 
is naar diezelfde oom gegaan nadat ik een 
goudkleurige Luxor 100 gekocht had. 
Met deze Luxor, ooit gekocht bij Bormann in de 
Jan Evertsenstraat in Amsterdam, wordt nog 
zeer regelmatig gevist. Meestal in combinatie 
met een Arjon splitcane. 
 
Deze combinatie wordt meestal gebruikt om te 
spinnen en met een twister te peuteren. 
Om te karperen gebruik ik een Pelikaan 100 en 
een gemodificeerde Bretton 400. Bij de Bretton 
is de spoel vervangen door een Pelikaanspoel, 
evenals de helft van de slipplaten. De molens 
voldoen mij in ieder geval uitstekend. Ze 
worden gebruikt op moderne karperhengels in 
ons eigen verenigingswater (karpers tot 1 
meter, de kleinste exemplaren zo'n 70 cm, 
prachtige slanke vissen en oersterk!). 
 
Op de Waddenzee gebruik ik een Mitchell 306, 
een van de oudste. Voldoet nog uitstekend en 
draait tenminste de goede kant uit. 
Deze zomer kocht ik van Herman Verswijveren 
een Capje met halve beugel en zo'n anti-retour 
met een schuifje. Op een Pateke en Morton 
holglashengel heb ik hiermee bij mijn broer op 
de boot enkele brasems van tussen de 50 en 
60 cm gevangen op 10/00, gecontroleerd met 
de micrometer. Prachtige sport op die soepele 
glashengel. 
Zelfs het slipje kwam af en toe in actie. 
 



Nee, ik mis die glimmers uit het Verre Oosten 
geen moment, want het enige dat naar mijn 
mening goed is, is de reclamecampagne. 
Hierin word ik nog gesterkt door de 
regelmatige terugkerende stroom van 
reparaties aan die glimmers. Het ziet er 
geweldig uit, loopt soepel, maar niet te lang, 
want dat is effe niet de bedoeling. Er moet 
verkocht worden. 
Geef mij maar zo'n ouderwets ding. Mij 
voldoen ze nog prima, en dat gelul over 
oscillerende windingen geloof ik wel. Laten die 
jongens in het Verre Oosten maar eens naar 
zo'n Luxor, Pelikaan, Sap of Supmatic kijken. 
Geen gelul over tig lagers, simpele glijlagers 
en gaat jaren en jaren mee. 
De functionaliteit is niet veranderd, alleen het 
jasje, maar lang niet altijd verbeterd. 
Ik weet wel, vroeger was er ook rotzooi, maar 
ook daarvoor riepen we toen al de hulp van 
Japan in. 
Ja ik weet het wel: er waren ook Nettuno's. 
 
Het wordt tijd dat dit besef bij de consument 

groeit en gezien de gigantische prijzen van 
sommige molens kon het wel eens de moeite 
waard zijn om een Eurowerpmolen te 
produceren. Gezien de kwaliteit uit het Verre 
Oosten moet dit geen enkel probleem 
opleveren. Hoewel, ABU laat ook zijn molens 
gedeeltelijk in Verweggistan maken. Misschien 
zijn we nog steeds te duur? 
 
Resumerend wil ik stellen dat de functionaliteit 
van de werpmolen tot op heden niet is 
gewijzigd. 
Het enige wat werkelijk nieuw is, is naar mijn 
mening de baitrunner. Deze is echter 
ontworpen voor een specifieke vorm van 
visserij. Een verbetering is ook de grote lijnrol. 
Naar mijn mening was het kinkend nylon mede 
een gevolg van de kleine diameter van die 
rolletjes. 
Aan de functionele eisen voor een werpmolen 
heeft Illingworth reeds lang voor de 2de 
wereldoorlog voldaan. 
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