
CARL KUIPERS OP ZIJN PRAATSTOEL 
 
Iwan Garay vroeg me tijdens de laatste beurs 
weer eens iets te schrijven, dus ziehier mijn 
bijdrage, nog wel niet over Iwan's verzoek (een 
artikel over molens met meerdere snelheden), 
maar wie weet: als Kees Ketting vaker bakken 
leut weggeeft...  
Voorlopig derhalve een verhaal over de SAP. 
In mijn verzameling neemt dit merk een zeer 
bijzondere plaats in. Op het moment van 
schrijven heb ik er vier in mijn bezit, één '701', 
twee stuks '702' met verschillende beugels en 
een 'DEP'. 
 
Toen ik jaren geleden het verzamelen startte, 
stond dit merk ook reeds hoog op mijn verlang-
lijstje. Ik begon met vissen  toen ik ongeveer 13 
jaar was en het eindigde zo'n beetje toen ik 
verhuisde van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar 
aangekomen zag ik eerst alleen 'Hét Kanaal' - 
aardig maar weinig inspirerend. Inmiddels ben ik 
secretaris van een Apeldoornse hengelaarsver-
eniging met 33 leden, een vriendenclubje dus, 
met eigen water waarin zeer grote karpers 
huizen. Maar van vissen komt deze dagen zeer 
weinig. 
 
Aan het einde van de vijftiger jaren was dit wel 
even anders! Elk moment dat ik kon wás ik 
vissen en zoals het gewoonlijk gaat: ik begon 
met voorntjes, en via baarsjes en snoeken 
belandde ik uiteindelijk bij de karper. Waar viste 
je als Amsterdammer destijds op karper, met als 
enig vervoermiddel een fiets of de bus? Juist: in 
de Bosbaan. 
Als jongetje ging ik er eens op een zondag 
kijken en ik zag warempel liefst twee karpers 
vangen. Dat was een enorme belevenis, want 
de dril duurde wel een kwartier. En dat voor 
visjes van amper 45 cm...  
 
MATERIAAL 
 
De visserij in die dagen geschiedde welhaast 
uitsluitend met twee merken spinhengels en 
'middelmaat' molens (Mitchell en Luxor voerden 
de boventoon). Het aas bestond uit roggebrood 
en de stek lag op ongeveer 30 meter recht voor-
uit. 
Een spinhengel was ook toen al niet bepaald het 
geschiktste attribuut om te karperen - vandaar 
ook die lange driltijd. Een ongewenst 
bijverschijnsel bestond uit 'publiek' dat massaal -
kwam kijken naar iedere krom staande hengel. 
Menig hengeltje is daar kapot getrapt door 
nieuwsgierige passanten en er vonden zelfs 

sporadisch aanrijdingen plaats op de rijweg 
naast de Bosbaan. 
 
Tijdens mijn bezoeken daar kwam ik een 
buurjongen tegen wiens vader regelmatig aan 
de '1000 meter' viste. Hij, de vader dus, was 
bakker van beroep en bracht vele middagen aan 
de Baan door. Om 12 uur was hij klaar met 
werken en ging dan gelijk door naar zijn stek. 
Jan Brand, die meestal 'Jan de Bakker' werd 
genoemd, was toen al legendarisch. Hij was 
namelijk de vanger van de grootste karper die 
men tot dan uit de Bosbaan had gehaald: 82 cm 
bij een gewicht van 18 pond. Tevens had hij 
eens, op één dag, karpers van 75 en van 78 cm 
gevangen. Jan de Bakker was al met al toen 
reeds een levende legende. 
Zijn piscatoriale prestaties zouden tegenwoordig 
met een schouderophalen worden afgedaan, 
doch destijds waren er maar weinig karpers in 
de Bosbaan die de genoemde lengtes haalden. 
De meeste karpers eindigden hun leven 
namelijk in de kookpotten van allerlei 65-
plussers. Veel vingen die AOW-ers niet, maar 
wanneer 200 van hen ieder tien karpers 
meepakten, tikte dat toch behoorlijk aan. 
 
POKEN 
 
De techniek van Jan was weinig subtiel en dat 
ging eveneens op voor zijn materiaal: twee 
bezemstelen van hengels, 3.60 m lang en 
tweedelig, met een onderdeel van tonkin en een 
top uit gele bamboe. Het topoog was met porse-
lein gevoerd, terwijl de andere geleideringen 
gebogen waren uit een spaak (en vastgezet met 
dat tweekleurige draad waarmee slagers 
rollades bijeen binden). Dikke kurken als 
handvat, plus een SAP en een Mitchell CAP als 
lijnopwikkelaar voltooiden de uitrusting. 
 
Waarom nu dit afwijkende materiaal? Zoals 
gezegd, Ome Jan viste op de '1000 meter' en 
daar bevonden zich enige plekken waar het bos 
tot aan het water kwam, te weten de '500', de 
'750' en de '1000 meter'. In dat bos mocht je als 
hengelaar niet komen, hoewel het echter wel 
een 'stilte-plek' was. Jan wierp met zijn 
boomstammetjes van hengels vanaf de rijweg 
tot enkele meters van de oever aan de overzijde 
en ving daar menig karpertje. De eerste keer dat 
ik dit mocht aanschouwen vergeet ik nooit. Twee 
vingers van de linkerhand hielden de lijn tegen 
het handvat geklemd, er volgde een zwaai naar 
achteren en eentje weer naar voren en hopla! - 



ik zag het lood en de bal roggebrood met een 
enorme boog naar de overkant zeilen. De 
afstand was bij benadering zeker 70 meter, een 
geweldige prestatie in die tijd. 
 
Het moge duidelijk zijn dat ook ik lid werd (het 
jongste) van de 'Gooi-En-Smijtclub' zoals men 
het groepje 'werp'hengelaars noemde. Het 
materiaal werd in eigen beheer vervaardigd en 
zelfs ik kon het bekostigen: ƒ 3,75 voor de 
complete hengel! Molens, yes that was eventjes 
different koek. Ik bezat slechts een Helifix (al 
eens vermeld in nr 1 of 2 van ons blad), en een 
Platil Spinette (onlangs is er een gelijksoortig 
exemplaar aan mijn verzameling toegevoegd). 
Dit waren allebei molens met kleine, smalle 
spoelen die duidelijk minder geschikt waren voor 
verre worpen. Maar ja, geen geld breekt wet en 
ik moest het er mee doen. Dagenlang was ik 
aan het oefenen om die eerste keer geen al te 
gek figuur te slaan.  
 
OPENING 
 
De eerste juni was het dan zo ver: ik begon te 
vissen onder begeleiding van ome Jan, want ik 
was pas 14. In dat eerste seizoen ving ik zo'n 45 
karpers en de allergrootste nota bene op de 
eerste dag! (Die mat 63 cm, beginnergeluk 
zullen we maar denken). 
Mijn werpprestaties verbeterden snel. Daardoor 
kon ik me redelijk meten met de ouderen en dat 
was eigenlijk geen geringe prestatie, want vele 
volwassenen probeerden destijds eveneens de 
afstanden die wij haalden te overbruggen, doch 
het lukte slechts weinigen hun aas stijf tegen het 
riet aan de overzijde te zetten. 
Eenmaal, en dat staat me nog altijd bij, mocht ik 
werpen met een hengel gemaakt door de 
destijds beste hengelbouwer van Amsterdam: 
Willem Mol (van 'Mol en Wilco'). Het ging om 
een splitcane van 2.70 m, gebouwd op speciaal 
verzoek van de eigenaar, ome Willem Phillipi, en 
voorzien van grote hardverchroomde ogen van 
het eigen merk "The Golden Lake".  
 
De worp werd vrij rustig uitgevoerd, want de 
hengel kostte, in mijn ogen althans, een 
vermogen, (ƒ 75,00) en het 24 grams loodje met 
roggebrood aan een 24/00 lijn deden het riet 
aan de overkant uiteenspatten. U begrijpt het al, 
zo'n hengel staat hoog op mijn verlanglijstje! 
Ome Willem overleed aan de gevolgen van een 
motorongeluk. Dat betekende voor mij een groot 
verlies. Hij was namelijk een van mijn 
toenmalige 'visvaders', want mijn eigen ouwe 
heer had andere interesses. 
Al gauw kreeg ik in de gaten dat een lichte 

zeemolen het geschiktste instrument was om de 
werpprestaties te verbeteren. De Spinette, 
waarvan inmiddels een stuk van de voet was 
afgebroken, werd geruild tegen een RU Atlantic 
met gebroken hoofdtandwiel. Mijn vader, 
machinebankwerker van beroep en een vakman 
van de bovenste plank, draaide een nieuwe 
tandkrans van brons en berekende het aantal 
tanden aan de hand van het overgebleven 
gedeelte van het tandwiel; daarna freesde hij 
met behulp van het verdeelapparaat de aanzet 
voor de tanden. 
Na de krans op de originele as te hebben 
geperst, vond hij het wel welletjes: hij had wel 
weer voor jáááren genoeg voor me gedaan. 
Nadat ik na veel vijlen de tanden op de juiste 
diepte had, draaide de RU weliswaar gelijk een 
koffiemolen, maar alles werkte en hij heeft een 
aantal jaren goede diensten bewezen bij het 
binnendraaien van karpers. 
 
BIJBAANTJE 
 
Tijdens een grote vakantie had ik zes weken 
gewerkt en daarmee voldoende verdiend om 
een SAP te kopen! Dát was pas een molen, 
weliswaar mooi van lelijkheid maar vreselijk 
sterk en met glasharde tandwielen, want ik had 
het exemplaar van ome Jan diverse keren uit 
elkaar gezien. Die van hem was er nog eentje 
met halve beugel, toen zeker al 15 jaren oud. 
De SAP die ik wilde kopen was voorzien van 
blauw hamerslag en een 'hele' beugel en hij 
kostte met extraspoel 45 gulden. 
 
De zaterdag dat ik hem zou gaan kopen beging 
ik twee fouten. 
Ik vroeg om te beginnen of mijn vader mee wilde 
gaan, want per slot van rekening ging het om 
een geweldig bedrag, nietwaar? 
 
De tweede fout, gemaakt in kinderlijke onschuld, 
was dat ik vader vertelde dat er ook nog andere 
molens waren die wel iets op de SAP leken, 
zoals de Tsjechische ROEN. Mijn vader nu was 
een groot bewonderaar van de Sovjet Unie en 
Rusland was voor hem het beloofde land. (Ik 
ben nóg altijd blij dat hij de val van zijn 
communistische heilstaat niet heeft hoeven 
meemaken). 
Nou, de boot was aan, hoor. Die ROEN kwam 
uit het Oostblok, dat communistische 
arbeidersparadijs van hem en ik moest en zou 
die molen kopen, en beslist geen andere. 
Godzijdank hadden ze hem niet bij V&D, en dus 
liepen we naar de Staalstraat naar de 
hengelsportzaak van kampioen werpen Johnny 
Broers. 



Ik had die dag dubbel pech, want Johnny had 
die ROEN wél. Alleen, hij kostte een tientje 
meer. Twee plaatsen achter de ROEN lag 
evenwel de SAP van 45 piek met twee spoelen. 
Enne: een klasse mooier dan de tractor in de 
etalage die 'ROEN' heette. Maar met mijn 
argumenten had vader geen ene moer te 
maken, aan inspraak had hij als gedegen 
communist geen boodschap en wat ik ook te 
berde bracht en hoe ik ook soebatte, de Tsjech 
MOEST worden gekocht. En ik mocht hem 
betalen. 
Toen we weer buiten stonden en langs de 
gracht liepen, het huilen stond me nader dan het 
lachen, had ik de molen bijna in het water 
gesodemieterd... 
 
NEP-KWALITEIT 
 
Al zeer spoedig kreeg ik bedenkingen tegen de 
heilstaat in het oosten en hun geweldige 
industriële producten, hetgeen (later) stof tot 
verhitte discussies opleverde en mij een hekel 
aan het Oostblok bezorgde. Naar mijn idee is de 
AK 47 het beste wat ze ter plekke ooit hebben 
ontworpen. Maar ja, dáárover hoef je ook al niet 
blij te zijn. 
Om de ROEN enigszins recht te doen: ik heb er 
veel mee gevist. 
Hij voldeed redelijk, maar de beugel zat al gauw 
onder de roest (dat communistische chroom was 
niet van bepaald geweldige kwaliteit) en de lijn 
zat vaker onder spoel dan nodig (communistisch 
constructiefoutje), maar de spoel was in ieder 
geval lekker groot en verre worpen lukten prima. 
Tijdens een aanrijding in 1963 brak een pootje 
van de voet af en ging de molen naar een lasser 
in de Quellijnstraat. 
De ROEN kwam terug gelijk nieuw, de voet was 
keurig gelast en vlak gevijld. Behalve dat er 
geen verf meer op zat, zag hij er nog precies zo 
uit als voorheen. (De lasser meldde overigens 
nog dat hij in zijn leven veel rotzooi had gelast, 
maar dat de ROEN beslist de kroon spande). De 
las heeft het evenwel nooit begeven! Maar van 
enige affectie voor deze molen is nooit sprake 
geweest en een aantal jaren later gaf ik hem 
cadeau. 
Theo, mijn vriend en vismaatje uit die tijd, had al 
deze problemen niet. Hij had poen zat en kocht 
gewoon wat hij wilde, want pappie (procuratie-
houder bij de Amsterdam-Rotterdam bank) 
legde hem wat dit betreft geen strobreed in de 
weg. Dat prikte af en toe behoorlijk, maar 

gelukkig kon ik veel verder gooien dan die bul 
van een Theo. En bovendien ving ik lekker veel 
meer karpers dan hij. 
 
ZOEKEN 
 
Toen ik begon te verzamelen was een van de 
eerste zoektochten naar een SAP. Die werd 
gevonden. En gekocht. Maar als Johnny Broers 
de prijs zou hebben gehoord was hij gillend van 
het lachen uit z'n kist geklommen... 
Na het ding gereviseerd te hebben - nieuwe as 
en alles wat daar op zit en overal nieuwe 
schroefjes - heb ik er een aantal keren mee 
gevist. Ook dat kun je met zo'n oud ding nog 
prima. 
Zoals Adrie Mouthaan al eens betoogde, en dat 
onderstreep ik ten volle, zijn die dingen verras-
send functioneel, zonder dat er zo'n "industriële 
vormbederver" aan te pas is gekomen, zoals 
tegenwoordig het geval is met producten uit het 
nóg verdere oosten. De SAP bezit kwaliteit en hij 
is gelagerd met bussen en druklagers, maar wel 
over de hele lengte van de as, terwijl de 
lagerbus van de slinger-as zodanig is gemaakt 
dat met behulp van een speciaal sleuteltje de 
aangrijping van de tandwielen kan worden 
ingesteld. Een Hardy is bijna niet uit elkaar te 
krijgen, maar áls het je lukt zie je dezelfde 
constructiedetails. (Waarschijnlijk hebben ze in 
Frankrijk goed naar de Hardy gekeken).  
 
Ik denk dat ik een van de weinige mensen in 
Nederland ben die SAP, Hardy e.d. geheel uit 
elkaar heb gezien en onlangs zelfs een Massart 
(viel niet eens tegen); die dingen zijn geconstru-
eerd om drie generaties mee te gaan. Dus, 
hengelende verzamelaars of verzamelende 
hengelaars, pak je Hardy, SAP of wat dan ook, 
maak hem schoon en spoel er verse lijn op. In 
combinatie met de nieuwe hengels zal hij je nog 
steeds veel plezier verschaffen. 
Ik sluit nu het epistel af, maar eerst maak ik nog 
even schaamteloos reclame voor mezelf. 
Heb je makkes met een molen of reel, meestal 
ben ik in staat te helpen. 
Zo mogelijk wordt een onderdeel nagemaakt 
naar origineel model en de kosten zijn 
bescheiden. 
 
Dus: heb je problemen, “even Apeldoorn 
bellen”.,  Velen zijn je reeds voorgegaan. 
 

Carl Kuipers 
 
 
 


