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Werpmolens “MADE IN HOLLAND” 
 
Zoals U van ons kunt verwachten blijven wij 
rusteloos zoeken naar werpmolens met het 
predikaat "Made in Holland". Van drie 
werpmolens weten we zeker dat die in 
Nederland zijn gemaakt, maar er schijnen nog 
twee werpmolens te bestaan waarvan 
hardnekkige geruchten beweren dat die ook in 
ons kikkerlandje zijn gemaakt. We zetten even 
voor U alle informatie waarover we beschikken 
op een rijtje met de bedoeling dat u met ons 
meespeurt naar nieuwe gegevens. Er zijn 
ongeveer honderd verzamelaars van hengel-
sportmateriaal in Nederland en die weten toch 
meer dan één, nietwaar? 
 

 
Made in Holland: onderaan vlnr Massart en 
Brasser; boven Nylisto, Ariston en Tamson 

We hebben tot nu toe veel steun gehad van 
hengelsportwinkeliers van het eerste uur die, 
puttend uit hun rijke ervaring, heel wat 
interessante bijzonderheden aan ons hebben 
doorgegeven. 
 
MASSART 
 

 
Dat opwinden was niet evident 

We beginnen met de Massart omdat dit 
molentje het meest tot de verbeelding van de 

verzamelaars spreekt. En niet in het minst 
omdat dit geheel opnieuw ontworpen molentje 
getuigt van een vernuftig ontwerperbrein. 
Helaas kon men er niet mee vissen omdat de 
pickup gemaakt was van kunststof waar de 
vislijn direct in vastliep. De Massart werd 
gemaakt door ene de Vries uit Groningen 
omstreeks 1958 en de gefabriceerde aantallen 
worden geschat tussen de 50 en 250. 
Tot voor kort hebben we negen Massarts 
kunnen traceren maar de tiende is onlangs 
ontdekt in de hengelsportzaak van Frits Kuiper, 
Noorderhaven 13 in Groningen en kan daar 
bekeken en bewonderd worden. Door zijn 
zeldzaamheid is de Massart een kostbaar item 
geworden in de verzamelaarwereld. Nee, we 
noemen uit principe geen prijs; het is wat een 
(verzamel)gek ervoor wil betalen. Onlangs 
doken twee werpdobbers van het merk 
Massart op als bewijs dat de Vries niet alleen 
werpmolens heeft gemaakt. 
 
TAMSON 
 
Een ander echt Nederlands werpmolentje is de 
Tamson. Jan Schreiner noemt de Tamson de 
Condorwerpmolen maar die naam zijn we 
elders niet tegengekomen. 
 

 
Tamson met doosje 

De Tamson is ook helemaal in eigen beheer 
ontworpen en gemaakt en hoewel er veel mee 
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gevist werd, kleefden er tal van kleinere en 
grotere onvolkomenheden aan deze uit 
aluminium gemaakte werpmolen. Dit materiaal 
komen we ook in het binnenwerk tegen en u 
begrijpt wel dat dit zachte materiaal de 
levensduur van de molen aanzienlijk bekortte. 
De productie van de Tamson schijnt begonnen 
te zijn omstreeks 1947 en er zijn ongeveer 
5000 werpmolens gemaakt. Tot voor kort 
waren de Tamsons betrekkelijk zeldzaam maar 
iemand schijnt onlangs een voorraad nieuwe 
Tamsons in doos op de kop getikt te hebben 
en toen die op de markt verschenen, zakte de 
prijs naar een redelijk niveau. Zodat iedere 
Nederlandse verzamelaar voor een redelijk 
bedrag een nieuwe Tamson in zijn verzameling 
kon opnemen. 
Ed Kowski meent dat er ook ooit een kleiner 
model is gemaakt maar die zijn we nog nooit 
tegengekomen... Wel heeft Tamson een klein 
model snoekreeltje onder dezelfde naam 
gefabriceerd. 
 

 
Het snoekreeltje van Tamson 

Een interessante copy of lookalike van de 
werpmolen schijnt gemaakt te zijn door 
werknemers van de Artillerie fabriek Hembrug 
te Ijmuiden. Carl Cuipers heeft er in zijn jeugd 
in ieder geval één gezien en het schijnt dat er 
zeker een vijftigtal exemplaren zijn gemaakt 
als... kerstgeschenk! 
Voorwaar de moeite waard om een speurtocht 
te ondernemen om een of meerdere 
exemplaren van die namaak Tamson boven 
water te krijgen. 
Onze molendokter Carl Cuipers heeft eens de 
moeite genomen om de zieke Tamson onder 
handen te nemen en is er in geslaagd om alle 
onvolkomenheden en kinderziektes uit te 
bannen zodat deze opgelapte molen 
moeiteloos de concurrentie met moderne 
werpmolens aankan. Dit absoluut unieke 
exemplaar siert nu onze verzameling en zal 
wel uniek blijven want Carl begint nooit meer 
aan zoiets heeft hij mij verzekerd!!! 
 
BRASSER 
 
De Brasser werpmolen was enige tijd een 
raadsel. Totdat ons lid Willem de Mol vertelde 

dat de Brasser destijds in serie is 
geproduceerd en dat hij indertijd als 
hengelsporthandelaar deze naamloze 
werpmolens heeft verkocht in zijn winkel. 
Wij hebben deze molen, die alle kenmerken 
van een zelfbouwmolen heeft, de "Brasser" 
gedoopt, naar zijn maker. 
Er zijn er in de periode 1948 - 1949 zeker 50 
tot 100 stuks van gemaakt en ze werden 
vooral op de Bosbaan gebruikt. 
De vuurrode werpmolen had het respectabele 
gewicht van 800 gram en had een ingewikkeld 
cross-wind mechanisme. 
De Brasser is dus met zekerheid de derde 
werpmolen van Nederlands fabrikaat. 
 
ARISTON 
 

 
De Ariston met “nylon tandwielen” 

De Ariston is een serieuze kandidaat om de 
vierde Nederlandse werpmolen te worden. 
Deze werpmolen is omstreeks 1953 op de 
markt gebracht door Fa. Kamerling en en Zn in 
Amsterdam. Deze firma gebruikte de naam 
Ariston ook voor tal van hengels. 
Volgens Henk Peeters, de bekende 
hengelsportwinkelier in Amsterdam, werd de 
Ariston gemaakt door de familie Toonen in de 
kerkstraat te Abcoude. De firmanaam van 
Toonen moet Metron zijn geweest, want die 
naam staat in het voetje van de Ariston 
gestanst. 
Het ontwerp van de Ariston is (alweer!) 
absoluut uniek, want bij demontage splijt het 
carterhuis kompleet in twee stukken en dat 
hebben wij nog nooit bij enig andere 
werpmolen ter wereld gezien. 
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Henk Peeters heeft de Ariston werpmolens in 
zijn winkel verkocht en kende de familie 
Toonen persoonlijk en daarom geven we de 
Ariston voorlopig het voordeel van de twijfel en 
rangschikken deze molen als vierde in de rij 
van werpmolens made in Holland. 
We willen gaarne zoveel mogelijk inlichtingen 
over deze Ariston ontvangen. Er zijn in ieder 
geval twee exemplaren bekend maar we 
twijfelen niet of er komen nog veel meer 
Aristons boven water. 
 
NYLISTO 
 

 
De Nylisto 

De firma Kamerling bracht ook omstreeks 1953 
een geheel uit nylon vervaardigde werpmolen 
op de markt onder de naam Nylisto. 
Willem de Mol vertelde ons dat de 
onbreekbaarheid van de Nylisto aan de klanten 
gedemonstreerd werd door de molen op de 
grond te laten stuiteren als een tennisbal. De 
vader van Willem verkocht op een zaterdag 25 
Nylisto’s en kreeg er de maandag daarop 26 
terug!... Het was dat weekend erg warm 
geweest aan de Bosbaan met als gevolg dat 

het nylon binnenwerk van de Nylisto vastliep 
waardoor heel wat karpers konden 
ontsnappen. 
Als gevolg van deze blunder werd het 
binnenwerk van de Nylisto vervangen door 
metalen raderen, maar poulair is deze 
verbeterde versie van deze werpmolen nooit 
meer geworden. 
Ook hier schijnt de firma Metron een rol te 
hebben gespeeld in de fabricage van de 
Nylisto en sommige hengelsportwinkeliers zijn 
ervan overtuigd dat de Nylisto ook in Abcoude 
is gemaakt. 
We hebben daar onze twijfels over, temeer 
daar een soortgelijk molentje ook in Amerika is 
verkocht. Mogelijk kocht de firma Metron deze 
nylon molentjes in dat land in om om ze onder 
eigen naam verder te verkopen. De mallen om 
een nylon werpmolen te maken zijn peperduur, 
om maar nog te zwijgen over het ingewikkelde 
proces om nylon te gieten. Reden voor ons om 
de Nylisto in de wachtkamer te zetten totdat 
iemand ons kan overtuigen dat de Nylisto echt 
een Nederlands product is. 
 
We hopen met dit artikel veel verzamelaars 
wakker te schudden en hopen dat waar 
mogelijk zoveel mogelijk bewijsmateriaal 
verzameld kan worden om een compleet beeld 
te kunnen schetsen van de werpmolens "Made 
in Holland". 
We wachten in spanning af. 
 

Iwan Garay
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