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Octrooien en/of Patenten 
 
Naast boeken en tijdschriften vormen patenten 
een welkome bron van informatie voor de 
verzamelaar.  Soms staat het patentnummer 
op het item zelf waardoor het opzoeken wel 
heel eenvoudig wordt.   
Maar wat is nu eigenlijk een octrooi (of 
patent)? 
Wie een technische uitvinding heeft gedaan 
doet er natuurlijk goed aan deze te 
beschermen.  Hiervoor moet men een 
aanvraag indienen die zeer omstandig de 
uitvinding beschrijft en vergezeld is van 
detailtekeningen ter verduidelijking van de 
beschrijving.  Gelukkig maar dat er tekeningen 
bijstaan want de uitleg in zulk een patent is 
zeer technisch en vaak moeilijk te begrijpen.  
Met een octrooi verleent de overheid dan een 
alleenrecht aan de octrooihouder om zijn 
uitvinding te commercialiseren.  In de praktijk 
zal de octrooihouder een licentie verlenen aan 
bijvoorbeeld een fabriek om zijn uitvinding op 
grote schaal te produceren en te verkopen.  
Een octrooi is alleen geldig voor het land waar 
het is verleend, vandaar dat er voor dezelfde 
uitvinding in verschillende landen octrooien 
kunnen verleend zijn.  De geldigheidsduur is 
meestal 20 jaar. 
Om patentinformatie te vinden kon men 
vroeger alleen terecht bij gespecialiseerde 
bureaus die opzoekingen deden tegen 
betaling.  Tegenwoordig kan men, dank zij 
internet, in veel landen gratis snuffelen in de 
octrooi bestanden.  De zoekmogelijkheden zijn 
enorm en gaan ver terug in de tijd.  Zoeken op 
naam, trefwoord of nummer is voor onze 
doeleinden ruim voldoende. 
 
Wereldwijd heeft men de patenten ingescand 
en kan men ze nu in originele vorm 
raadplegen.  De gewone internetsoftware 
volstaat meestal om de patenten te lezen op je 
scherm.  Voor zover nodig kan je de 
benodigde software gratis downloaden op de 
websites zelf.   Om de patenten gewoon te 
raadplegen op je scherm heb je geen 
bijkomende software nodig.  Alleen als je ze 
wilt opslaan op je computer (om ze nadien te 
lezen of te printen bijvoorbeeld), kan 
bijkomende software nodig zijn.  Meer 
informatie hierover kan je vinden op de 
websites zelf.   
 
Websites : 
Amerikaanse patenten database: 
http://www.uspto.gov/patft/index.html 
Links naar Europese patenten databases : 
http://members.pcug.org.au/~arhen/ 
 

Een paar resultaten als voorbeeld : 
 
Bobinyl spoelen: 
 

 
Figuur 1 

 
Iedereen kent ze wel, de witte casting spoelen, 
dikwijls te vinden voor de Mitchell 498 en 
Crack 300,  maar ook gemaakt voor merken 
als Daiwa en BAM. 
Op al deze spoelen staat hetzelfde patent 
nummer 751.214 
Maar meer dan dat heb ik erover nooit kunnen 
vinden, uitgezonderd een kleine advertentie uit 
de jaren ’70 dat ze konden besteld worden bij 
de firma Atecom in Antwerpen.   
 
Dankzij het patentnummer weten we nu dat de 
uitvinder Dhr. Jaak BREUGELMANS uit Wilrijk 
was.  Dhr. Jaak BREUGELMANS geboren in 
1919 en overleden in 2001. 
Patent Nr. 751.214 is feitelijk een 
verbeteringsoctrooi voor patent nr. 732.316 



 .

“Conische werpspoel voor werpmolens in de 
sportvisserij” 
Patent 732.316 geoctrooieerd op 29/04/1969 
Patent 751.214 geoctrooieerd op 31/07/1970 
 
Aardig detail, op de tekening bij patent 751.214 
(Figuur 1) is de spoel gemonteerd op een 
molen die sprekend lijkt op de Mitchell 320.  
Aangezien alleen de spoel het voorwerp 
uitmaakte van het patent heeft men gewoon 
een eenvoudige molen erbij getekend ter 
verduidelijking van het geheel.  Ik denk niet dat 
men ooit Bobinyl spoelen heeft gemaakt voor 
de Mitchell 320, tenzij misschien een 
proefmodel. 
 
De P.E. GAIRE werpmolen 
 

 
Figuur 2 

 
Een patent van een naar de USA uitgeweken 
Belg, U.S. Patent 2.314.616 gedeponeerd 26 
augustus 1940, gepatenteerd 23 maart 1943.  
Uitvinder Paul Edmond GAIRE, wonende in 
Weehawken USA., geboren in België.  Deze 
werpmolen werd ook in België gepatenteerd, 
en wel op op 13 januari 1940! 
 
Op zich een vrij vroeg ontwerp van een 
werpmolen met een aantal bijzondere 
eigenschappen (Figuur 2 en 3). 
Links- of rechtshandig te gebruiken door de 
volledig ronde beugel met aan beide zijden van 
het bevestigingspunt een lijngeleider (men kan 
dus zowel vooruit als achteruit draaien aan de 
slinger naargelang de voorkeur van de 
hengelaar die de molen bovenop of onder de 
hengel kan monteren). 
 

 
Figuur 3 

 
Betekenis van patentaanduidingen op werp-
molens en dergelijke : 
 
D.R.G.M.: Deutsches Reichs Gebrauch Muster 
D.R.P.: Deutsches Reichspatent 
D.G.M.S: Deutscher Gebrauchs Muster Schutz 
BREVETE S.G.D.G.: Franse patentaan-
duiding, breveté wil zeggen gepatenteerd, 
S.G.D.G. is de afkorting van Sans Garanti Du 
Gouvernement, of “zonder overheids-
waarborg”.  Dit heeft een juridische betekenis: 
het voorwerp is beschermd, maar de overheid 
staat niet in voor de bescherming ervan. De 
eigenaar van het octrooi moet, in het geval van 
een overtreding, zelf stappen ondernemen. 
Trademark: naast technische uitvindingen kan 
men ook bijvoorbeeld merknamen of 
commerciële symbolen laten beschermen, 
deze zijn dan een zogenaamd trademark.  
Bijvoorbeeld het bekende vissymbool met de 
letters ARCA erin kan het voorwerp vormen 
van een trademark of naambescherming, 
Alleen de houder kan dit symbool gebruiken op 
zijn producten.  Ook deze kunnen opgezocht 
worden als men op een molen bijvoorbeeld 
alleen een typenaam kan vinden, indien deze 
naam beschermd was kan men aldus de 
fabrikant terugvinden. 
 
“Patent Applied For” of “Patent Pending” : wil 
alleen zeggen dat een patent is aangevraagd 
maar nog niet toegewezen, dit heeft juridisch 
dan ook geen enkele betekenis aangezien de 
overheid alleen bescherming verleent vanaf de 
definitieve toewijzing. 
 

Jean-Paul Ceulemans 


