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Wie het weet mag het schrijven! 
 
Dit artikeltje gaat over een “opwind(end) 
geval”, grotendeels gemaakt van kunststof. We 
hebben sterke aanwijzingen dat het een 
attribuut betreft dat is ontworpen voor de 
visserij. Het bevat namelijk een spoeltje dat 
gevuld is met nylon en er zit een (niet 
draaibaar) voetje aan waarmee het geheel in 
een reelhouder is te plaatsen. Een soort 
armpje met aan het einde een klein 
porseleinen oogje kan voor het spoeltje 
worden geklapt; draait men aan het slingertje 
dan klapt het armpje zijwaarts weg. Bij het 
draaien aan de slinger draait ook het spoeltje 
hortend mee, dit wordt veroorzaakt door een 
soort elastieken opwindsysteem in het 
binnenste van de molen. 
 

 
U.F.O. op landingsbaan 

 
Op de foto’s ziet u het apparaat (zonder merk, 
logo, geboorteland of naam maar wel heel 
netjes en strak afgewerkt met enkele slimme 
constructieprincipes) in gemonteerde en 
gedemonteerde staat. Het kostte de nodige 
moeite uit te vissen hoe het apparaat 
geweldloos uit elkaar gehaald kon worden en 
dankzij een (PSP) vismaat is dit gelukt. Het 
kostte trouwens twee keer zoveel tijd  om het 
apparaat weer in elkaar te zetten. Alles paste 
echter perfect. 
 
Dit hele gedoe gaf  echter geen antwoord op 
de vraag hoe het apparaat gebruikt diende te 
worden. Er mee werpen lukt niet, lekker een 
lijntje binnendraaien lukt evenmin. Hoe er een 
vis mee valt te drillen is een compleet raadsel. 
Toch zit het geheel te ingenieus in elkaar om 
er geen visaardige bedoelingen achter te 
zoeken, het heeft beslist een bepaalde functie. 

Het is op industriële wijze gegoten (of beter: 
gespoten), bestaat uit een hoogwaardige soort 
kunststof, is zeer netjes afgewerkt (geen 
bramen) en is behoorlijk krasbestendig. 
 

 
Anatomische les van een U.F.O. 

 
Zo te zien is het niet afkomstig uit een zeer 
goedkoop Aziatisch productieland, maar ik kan 
me vergissen. De verkoper (op de beurs in 
Eindhoven) vertelde me bij de koop nog iets, 
maar ik was zo afgeleid door al het moois op 
z’n tafel zodat ik niet goed luisterde. Misschien 
verklapte hij wel de gebruiksaanwijzing. En nu 
zit ik er mee... Want niemand van de 
vakbroeders (allen met een rijke 
vismateriaaltechnische ervaring) die ik het 
molentje toonde, had iets dergelijks eerder 
gezien of kon bij benadering vertellen hoe er 
mee gevist kon worden. Terwijl ze aandoenlijk 
hun best deden, ik wist niet dat ze zoveel 
fantasie hadden. 
 
Toch kan het best zijn dat, ergens in ons nog 
niet bekende streken, er massaal met dit soort 
molentjes wordt gevist. Zelf denk ik dat het is 
ontsproten aan hetzelfde brein dat ook de 
“Massart” molen ontwierp. Waarom? Nou, 
kennelijk dol op plastic en op onmogelijke 
constructievormen. Zeker weten doe ik het 
niet. Wie het weet mag het schrijven, 
ondergetekende zal u daarvoor zeer erkentelijk 
zijn. Zolang staat het bij me bekend als een 
U.F.O. (*) 
 

Harry Kelly 
 
(*) Unidentified Fishing Object 
 

 


