
HET ONTSTAAN VAN DE WERPMOLEN 
 
Verzamel-item nummer een in ons land is 
zonder twijfel de werpmolen. Er is dan ook al 
veel over dit stuk hengelsport-gereedschap in 
ons clubblad geschreven. Maar over de oor-
sprong van de molen is volgens mij nog niet veel 
bekend bij Nederlandse verzamelaars. Dit heeft 
mede als oorzaak dat molens uit de beginperi-
ode slechts in kleine aantallen werden geprodu-
ceerd en dus vandaag de dag vrij zeldzaam zijn. 
(Van sommige types, zoals bijvoorbeeld van de 
werpmolen van J.S.Daniels uit 1931, zijn nog 
slechts de patent-aanvragen bekend). 
 
Ik wil het op me nemen over zeg de eerste 15 
jaar van de historie van de werpmolen een 
aantal artikeltjes te schrijven. 
 
Daarna wil ik de pen doorgeven aan iemand die 
iets kan meedelen over de verdere 
ontwikkelingen. Let wel, ik ga het hebben over 
de echte werpmolen met vaste spoel en niet 
over de omklap-, opklap- en sidecast-reels, 
zoals de Winans and Whistler, Holdings, 
Mallochs, Brownie, etcetera. 
 
THE ILLINGWORTH NR. 1 
 
De allereerste echte werpmolen is zonder twijfel 
de Illingworth nr. 1, bedacht door Alfred Holden 
Illingworth, geboren op 15-09-1869 te Bradford, 
Engeland, en kleinzoon van Daniel Illingworth, 
eigenaar van een spinnerij ter plaatse. Naar alle 
waarschijnlijkheid is daar het idee ontstaan voor 
het ontwikkelen van een 'reel' met vaste spoel 
die geplaatst is in de lengterichting van de 
hengel, zodat de lijn met weinig weerstand van 
de spoel kinkt. Die spoel stond tijdens de worp 
stil (net zoals een spoel garen in een spinnerij). 
Het plan om een 'reel' als deze te ontwikkelen 
kwam voort uit het feit dat het destijds bijzonder 
moeilijk was lichtgewicht aas aan een dunne, 
lichte lijn VER te werpen. 
 
 
 
 

PROEFWERPEN 
 
Met de tekeningen van zijn reel stapte Illingworth 
naar de heer Carswell in Glasgow waar enkele 
prototypes werden gebouwd. Toen de eerste 
exemplaren gereed waren kon het testen 
beginnen - met verbluffend goede resultaten. 
 
Er werden enkele kleine verbeteringen 
aangebracht, vervolgens snel productie-te-
keningen vervaardigd, en op 04-05-1905 kon 
patent worden aangevraagd. Dat werd toege-
kend onder nummer 9388 en meteen daarop 
begon men al met een kleinschalige productie. 
Na een advertentie in 'The Fishing Gazette' van 
29-04-1907 kwam die productie pas goed op 
gang. Iedere hengelaar kon toen de reel 
bestellen, en wel bij 'The Light Casting Reel Co. 
Ltd', dat geleid werd door E.E.Clay, die in 1925 
verklaarde dat Illingworth nimmer ook maar ene 
penny van de winsten wilde aannemen en in dit 
bedrijf geen enkel commercieel belang had. 
 
In het volgende nummer van 'De Vissende 
Verzamelaar' zal ik het hebben over de 
Chippindale Casting reel van de heren S. Payne 
en J.Thomas. 
 

Jeroen van Boxtel 
 
P.S. Dit artikel kwam tot stand door de vrien-
delijke medewerking van John Stephenson. 
 
Noot van de redacteur: 
Misschien is het als aanvulling aardig te 
vermelden dat de betekenis van Illingworth' 
vinding vooral ligt in het feit dat hij erin slaagde 
uitgeworpen lijn snel op de spoel terug te 
brengen; het was juist op dit punt dat andere 
uitvinders vóór hem, zoals Malloch, jammerlijk 
faalden. Verder dokterde Illingworth ook het 
kruislings lijn opspoelen uit, en dat precies op tijd 
voor de Internationale Werpkampioenschappen 
van 1908. Hij won.  
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