
MIJN EERSTE WERPMOLEN 
 
Het zal mijn twaalfde of dertiende ver jaardag 
geweest zijn dat ik mijn eerste echte 
werphengel kreeg. Van mijn ouders, gekocht 
bij Bormann, HFL9,75, eendelig en 
onbreekbaar : mijn vader pakte de top met de 
linkerhand, handvat in de rechterhand en boog 
top en handvat tegen elkaar aan. Nu nog een 
molen. Ik had alles bij elkaar een tientje aan 
mijn verjaar dag overgehouden en Bormann 
had drie molentjes in de etalage liggen, 
overjarig met een halve beugel, voor HFL7,50. 
Een van die drie moest het worden, want meer 
kon ik niet betalen, per slot van rekening moest 
ik ook nylon kopen. Op het oog was hij beter 
als de Nettuno's en Sierra's. Die kindermolens 
verkocht Bormann voor 11 tot 16 gulden. Van 
de Nettuno waren er vele modellen, van heel 
rottig tot wat minder rottig, want zelfs toen al 
had ik een heel aardig gevoel voor kwaliteit. 
 
Het bewuste molentje was een klein groen 
gevalletje merk HELIFIX, geheel gratis 
voorzien van de nodige lakbeschadigingen. 
Kort geleden zag ik dit zelfde molentje in een 
oude Vissport. In het bijschrift beschreef Jan 
Schreiner hem als een ELDO. Blijkbaar is hij 
dus onder verschillende namen gemaakt. Dit 
werpmolentje zou mij vele jaren van trouwe 
dienst bewijzen aan het binnenwater en ook op 
zee. Met de aankoop van 75 meter Rhodia 
nylon 26/100 op een houten klosje was mijn 
tientje de 
weg van vele andere tientjes gegaan. In de 
loop der jaren zouden er nog tientallen volgen. 
 
Thuisgekomen werd de HELIFIX op de hengel 
gepast. De voet was heel smal en ik kon de 
molen niet vastzetten. Het beukenhouten 
handvat werd toen omwikkeld met pleister en 
daarna zat de HELIFIX vast als een huis. Vele 
uren heb ik mijn aanwinst bekeken. Nu, meer 
dan 33 jaar later, kan ik hem nog uittekenen. 
Een groengelakt mechaniekje met een 
volmaakt mooi tandwielhuis gemaakt van een 
kwalitatief goede legering. Driemaal beter dan 
de rotzooi die tegenwoordig uit Korea, Taiwan, 
etc. komt. Geen antiretour en voorzien van een 
halve beugel. Hij leek wel wat op een Mitchell 
CAP en de LUXOR, alleen de kop was wat 
kleiner. Een slinger van lichtmetaal met een 
zeskantig knopje. Een lichtmetalen dopmoer 
hield de slinger op de as. Het was, ondanks 
dat hij al oud was, een sierlijk molentje. 
 
In de loop der tijden heeft het ding diverse 
kleuren gehad. Zwart, rood, blank gepolijst, en 
in het laatste stadium was hij goudkleurig. 

Daardoor leek hij op een LUXOR 100 en dat 
ving natuurlijk ook een stuk beter… 
 
Hoe hij er van binnen uitzag, daar kwam ik al 
snel achter. De tweede of derde keer vissen al 
wilde de HELIFIX niet meer rond. Aan de 
waterkant uit elkaar geschroefd, maar niet gel 
ijk goed te krijgen. Met de pest in mijn lijf naar 
huis gefietst. Thuisgekomen het ding tot het 
laatste schroefje gedemonteerd. Het bleek dat 
het asje van de kop wat krom was. Het asje 
weer voorzichtig rechtgebogen en de HELIFIX 
draaide weer als vanouds. Ik had nu ook de tijd 
en de gelegenheid de constructie eens goed te 
bekijken. Hoezo helicoidale tandwielen of hoe 
ze die krengen noemen in die hoogdravende 
advertenties? U kent het wel: het enige dat 
goed is, is de reclame, of het enige dat je weg 
moet gooien is de molen, om maar eens een 
slogan uit de reclamewereld te verkrachten. 
Nou, in mijn HELIFIX zaten ze al, plus een 
kogellager (we spreken hier wel over 1950, 
want dat zal bij benadering het bouwjaar zijn 
geweest). 
 
Nu, april 1993, zo'n 33 jaar Iater, ben ik 
wederom in het bezit gekomen van een 
HELIFIX-je. Door toeval tikte Marcel Abels, 
een collega-verzamelaar, er twee op de kop. 
Beide in een andere kleur geverfd; grijs en een 
soort oranje. Maar onder de lak zat nog de 
oude, slechte, donkergroene laklaag. Na het 
molentje gedemonteerd en gereinigd te 
hebben heb ik de laklagen met verfafbijt 
verwijderd. Het HELIFIX-je blijkt op drie 
schroefjes na nog geheel origineel te zijn en is 
in een heel behoorlijke staat. Dit keer heb ik 
alle te lakken delen met een autoprimer 
bewerkt en daarna de groene lak weer 
aangebracht. Een extra ringetje om de speling 
op de slingeras wat te verkleinen en het 
molentje kan weer gebruikt worden. 
Opgespoeld met 16/100 heb ik hem bij m'n 
broertje op de boot gebruikt (broertje Peter is 
inmiddels 46 en zo'n beetje even breed als 
groot). Op mijn oude Arjon splitcane, die ik in 
1964 overjarig kocht bij Bormann (toen was hij 
waarschijnlijk al 8 jaar oud), met een twister, 
wist ik vlot wat baarsjes te vangen. De 
HELIFIX functioneerde nog uitstekend, alleen 
de handigheid met de halve beugel had ik niet 
meer. 
 
Wat men er ook over mag denken, het is nog 
steeds een perfect molentje dat zeer veel 
gelijkenis vertoont met de eerste LUXOR's met 
halve beugel. Ik zie nu, dat ik geen woord 
overdreven heb over de constructie en de 



gebruikte materialen. Alleen het lijnrolletje had 
beter moeten zijn. Maar in die tijd kende men 
nog geen hardchroom. 
 
Wat is het eigenlijk een fragiel molentje! Hoe 
vaak zal ik: er naar gekeken hebben destijds, 
toen hij in de etalage lag? Ik: krijg er geen 
tranen van in mijn ogen of een brok in mijn 
keel, maar het doet me toch wel wat. 
 

Je denkt weer terug aan de tijd dat je een 
jongetje was, dat zich met een reeltje moest 
behelpen en zo dolgraag een molentje wilde 
hebben, maar het geld ontbrak gewoon. Zo 
was dat toentertijd. Mijn vader verdiende in die 
tijd HFL270,- per maand. En dan werd er ook 
nog op zaterdag gewerkt... 
 

Carl Kuipers 

 
 


