
DE EXPO-BOX: 
een nieuwe service voor de VHV-leden 

 
Het VHV bestuur laat voortdurend de hersenen 
knarsen teneinde onze leden nog meer te 
gerieven dan we al doen. Onze beurzen zijn 
natuurlijk een mooie gelegenheid om te kopen, 
te verkopen, te kijken en te praten met de 
collega verzamelaars. Maar het zou volgens het 
bestuur ook een goede gelegenheid kunnen zijn 
om bijv. zeldzame zaken te showen en daar wat 
uitleg over te geven. 
 
Welnu, dat gaat gebeuren via de EXPO-BOX. 
Voortaan treft u op de bestuurstafel van Herman 
en Babs Verswijveren deze box aan die (onder 
glas) telkens een ander aspect van het 
verzamelen zal tonen. In het clubblad dat u vlak 
voor een beurs ontvangt zullen we vooruitlopen 
op het getoonde. 
 
Zo zal de eerste EXPO-BOX op de EURO beurs 
een zo volledig mogelijk overzicht geven van alle 
ooit in Nederland gemaakte werpmolens en 
reels. Hieronder geven wij wat bijzonderheden. 
 
TAMSON 
 
De bekendste Nederlandse werpmolen is de 
TAMSOM uit Den Haag, die gemaakt is door 
een ijzerwarenfabriek omstreeks 1947. De 
TAMSON was uit aluminium vervaardigd met 
een nogal zwak binnenwerk. Met andere 
woorden een molentje dat in de vispraktijk nogal 
snel de geest gaf. Waardoor de TAMSON geen 
blijvertje is geworden. De totale productie schijnt 
uit 9000 exemplaren te hebben bestaan. 
 
Er bestaat een rechts- en linkshandige 
uitvoering, oftewel het linkshandige model kon 
met enig geknutsel worden omgebouwd tot een 
rechtshandige molen die dan wel de andere kant 
opdraaide. 
 
De TAMSON kon ook geleverd worden met een 
diepe en een ondiepe spoel. 
 
Onze vriend Ed Kowski vertelde ons dat er ook 
een kleinere TAMSON moet bestaan, maar die 
zijn we nog niet tegengekomen. Is er iemand die 
er een heeft? We willen die ook graag in de 
EXPO-BOX showen. Dezelfde fabrikant maakte 
ook een naamloos snoekreeltje dat alleen door 
de verpakking als een TAMSON herkenbaar is. 
De TAMSON is niet zeldzaam en iedere 
verzamelaar zal er wel een of meer in zijn 

verzameling hebben, temeer daar er enige jaren 
geleden een flink aantal gloednieuwe 
exemplaren in originele verpakking zijn 
opgedoken die de markt hebben verzadigd. Al 
met al is de TAMSON geen product waar we als 
Nederlander echt trots op mogen zijn. 
 
MASSART 
 
De MASSART is ongetwijfeld de 
allerzeldzaamste molen van Nederlands 
fabrikaat. Deze werpmolen werd door een 
Groningse fabrikant gemaakt die er een 
technisch hoogstandje van maakte. Het pick-up 
systeem werd bediend ... door de hendel naar 
achteren te draaien waardoor de pick-up in de 
spoel verdween. 
 
Na het werpen draaide men aan de hendel en ... 
voilà daar sprong als een duveltje uit een doosje 
de pick-up uit het molenhuis om de lijn te 
vangen. 
 
Werkelijk geniaal bedacht en absoluut origineel. 
Iedere verzamelaar die de MASSART in handen 
krijgt slaakt bij voortduring kreten van 
bewondering en daarom zijn we trots om u de 
MASSART te kunnen tonen in de EXPO-BOX. 
Het juweeltje had slechts een makke; het was 
vervaardigd uit kunststof. Ook de pick-up, dus u 
kunt wel raden wat er gebeurde als de vislijn 
over het kunststof schuurde. 
 
Kortom: met de MASSART kon men maar een 
keer vissen en daarna was het echt een 
wegwerpmolen geworden. 
 
Het is dus geen wonder dat de MASSART geen 
lang leven was beschoren om over het 
commerciële succes maar te zwijgen. In 1958 
schijnt fabrikant J. de Vries, Bachkade 13 te 
Groningen een 50-tal MASSART werpmolens 
gemaakt te hebben. Het merendeel daarvan is 
of direkt na het vissen weggegooid of als 
winkeldochter ergens blijven liggen. 
 
Er zijn slechts weinig MASSART's 
teruggevonden, zo'n 6 of 7 stuks. Een 
MASSART is door zijn zeldzaamheid een zeer 
kostbaar bezit geworden. Hij is waard wat een 
gek er voor geeft!!! 
 
Onlangs zijn er ergens nog twee MASSART 



werpdobbers opgedoken herkenbaar als 
zodanig door de vermelding op de verpakking. 
MASSART blijft ons verbazen. 
 
RAADSELS 
 
Als we ruimte over hebben in de EXPO-BOX 
kunnen er ook een of meer RAADSELS worden 
geshowd met het verzoek om identificatie. Als u 
een klein verzamelobject heeft dat u absoluut 
niet kunt thuisbrengen, dan mag u een beroep 
op ons doen. Misschien dat dan de een of 
andere verzamelaar uitkomst kan brengen. 
 
Voor verdere vragen, aanbiedingen en 
suggesties kunt u kontakt opnemen met 

ondergetekende. 
 
WIE VOLGT...? 
 
Wij zijn er trots op om nu al te kunnen 
vermelden dat voor de EURO beurs 2003 Yvan 
Bonnevalle een voor Nederland absoluut unieke 
expositie zal realiseren van de allereerste 
modellen van de Illingworth werpmolens. De 
Illingworth werpmolens zijn de eerste ontwerpen 
van de huidige werpmolen en iedere 
rechtgeaarde verzamelaar zal ongetwijfeld licht 
kwijlend voor de EXPO-BOX te vinden zijn.  
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