
HET ONTSTAAN VAN DE WERPMOLEN, deel II 
 
In het vorige artikel over de geschiedenis van de 
werpmolen hebben we de Illingworth nr 1 
besproken, en vermeld dat deze molen 
onmiddellijk na de introductie een groot succes 
werd - al waren er naar verluidt toch ook heel 
wat (vlieg)vissers die het 'ding' wel konden 
vervloeken. 
 
Er werd in hun kringen zelfs over de poachers 
reel gesproken, wat zoveel wil zeggen als 
"stropers-reel". De tegenstanders van de 
Illingworth konden het kennelijk niet verkroppen 
dat met de nieuwe molen niet alleen veel grotere 
afstanden konden worden gehaald dan zij zelf 
realiseerden, maar ook dat het werpen ermee 
binnen enkele minuten kon worden geleerd... 
Desalniettemin werd de Illingworth nr 1 een 
daverend succes, dat zo groot was dat ook 
andere hengelsportfabrikanten een graantje van 
de populariteit van deze molen wilden 
meepikken. 
Zo kwam het dat al vroeg in de beginperiode 
van de werpmolen tientallen patenten op andere 
molens werden aangevraagd, allemaal op basis 
van hetzelfde principe: het werpen en weer 
binnenhalen van de lijn met een molen uitgerust 
met een vaste spoel. 
Een van de eerste werpmolens na de Illingworth 
was de 'Royde' van de heer M.Holroyd Smith 
waarop patent werd verleend op 14-10-1907 
(nummer 22.597). 
Het ontwerp was gebaseerd op het befaamde 
Malloch-principe met als belangrijkste verschil 
een vaste spoel en een halfgesloten kap over 
die spoel. Je zou deze molen nog het beste 

kunnen vergelijken met een ABU 505 (maar dan 
met de slinger aan de achterkant van het huis). 
Waarschijnlijk werd de Royde echter alles-
behalve een commercieel succes, gezien het feit 
dat er tot op de dag van vandaag in de 
verzamelaarwereld geen enkel exemplaar van 
bekend is! 
 
CHIPPENDALE 
 
In het jaar 1909 vroegen S.Payne en 
J.T.Chippendale octrooi aan voor hun versie van 
de werpmolen. Het patent werd de heren 
verleend onder nummer 22.271. Het was hun 
bedoeling een goedkope werpmolen in de markt 
te zetten die voor bijna elke hengelaar 
betaalbaar zou zijn. 
Niet gek gezien, want de gepeperde prijs was dé 
grote makke van de Illingworth nr 1, die destijds 
twee Engelse ponden, 17 shillings en 60 pence 
moest kosten, terwijl voor een Chippendale 
slechts 15 shillings hoefden te worden 
neergeteld. 
Het ging dan ook na de introductie van de 
Chippendale snel bergafwaarts wat de verkopen 
van de Illingworth nr 1 betrof, met als gevolg dat 
Illingworth snel een antwoord op de zo 
goedkope concurrent moest zien te verzinnen, 
dit om zijn marktpositie niet te verliezen. 
Het antwoord bestond uit, het kan niet missen, 
de Illingworth nr 2. Meer daarover in een 
volgend artikel. 
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