
De oude man en de rivier 
 
 
Het is inmiddels ongeveer twaalf jaar geleden, 
14 maart 1991 om precies te zijn. Met de 
wijsheid van nu, zou je kunnen zeggen dat het 
toen allemaal begonnen is. In die tijd visten 
André, mijn vaste vismaat in die dagen, en ik 
vaak in de Linge, waar het in neren naast de 
sluis goed vissen was op grove brasem, 
kopvoorn en blankvoorn. Mijn maat viste 
steevast met een vaste hengel, al naar gelang 
de omstandigheden voorzien van een flinke 
pen dan wel grondlood, verbonden aan een 
draadje van naar schatting 30/00. Nee, het 
concept “licht vissen” was aan hem inderdaad 
niet besteed. Zelf gebruikte ik meestal mijn 
Traditional winkle picker, of de eveneens door 
maestro Temming van geel Fenwick-glas 
gebouwde, zacht progressief buigende 
snoekbaars/brasemhengel, geschikt voor wat 
subtielere vismethoden. Door de ter plaatse 
aanwezige vrij forse stroming, trokken de 
vissen zich van lijndiktes overigens bitter 
weinig aan … 
God, wat hebben wij destijds een lol gehad én 
uitstekende vangsten beleefd. 
 
Die bewuste middag verscheen op de andere 
oever, schuin tegenover ons, een oude man. In 
alle rust installeerde hij twee korte 
volglasstokjes, die hij schuin naar de zonnige 
hemel liet wijzen. Hij viste met enorme klonten 
deeg, die hij met een kleine zwiep vlak onder 
zijn kantje in het water liet plonzen. Vervolgens 
hing hij wakers in de lijn en nam wijdbeens en 
met de armen over elkaar, plaats op zijn 
klapstoeltje, wachtend op wat komen ging. 
De slanke, sterke schubkarpers die veelvuldig 
in de Linge huizen, hadden, evenals de witvis 
waarop wij aasden, blijkbaar andere 
bezigheden die middag. 
Hoe gaat dat dan; men krijgt wat meer 
aandacht voor de omgeving waarin men 
vertoeft, de natuur zal ik maar zeggen, mijmert 
over die dagen dat het als vanzelf scheen te 
gaan, praat met vismaat over hele andere 
zaken dan hengelen en denkt na verloop van 
tijd aan verkassen of huiswaarts keren. 
Dergelijke momenten wilden in ons geval soms 
ook wel eens in deeggooigevechten 
ontaarden. 
 
Ik liet mijn blik nog eens over het 
voortkabbelende Linge-water naar de oude 
karpervisser aan de overzijde gaan, die nog 
immer als een Boeddha één en al 
onverzettelijkheid en rust uitstraalde. Op zijn 
ene hengel ontwaarde mijn oog een Mitchell 
300, op de andere een …!!! Er ging een schok 

van herkenning door me heen, het klink nu 
misschien vreemd, maar destijds kende ik 
deze molens alleen van foto’s uit 
hengelsportboeken en –tijdschriften. Het zo 
kenmerkende silhouet met dat karakteristieke 
slipknopje schuin achterop het huis en de 
groenwitte kleurstelling, lieten echter geen 
enkele ruimte voor twijfel. Die oude baas, daar 
aan de overkant, viste met een ABU 
CARDINAL!!! Dat was toch één der allerbeste 
molens ter wereld, met de alom bejubelde 
superslip?! Die moest ik in het echt zien! 
Binnen enkele minuten was ik via de sluis 
overgestoken en knoopte een praatje aan met 
de man. Na wat heen en weer gepraat over het 
vissen, overwon ik mijn schroom, en vroeg 
hem of hij die molen aan mij zou willen 
verkopen. Tot mijn grote verrassing stond hij 
daar niet afwijzend tegenover, hij wilde er even 
over nadenken en ik moest hem de volgende 
dag maar bellen. 
 
Die vrijdagavond zaten André en ik bij de heer 
van Lith, want zo bleek hij te heten, aan de 
koffie. Hij wilde voor de ABU 33, waarvan 
helaas het typeplaatje ontbrak, inclusief twee 
extra spoelen, HFL 50,= hebben. Om mij 
enigszins onder druk te zetten, toonde hij een 
oproep in het Visblad van een persoon die 
hoge beloningen in het vooruitzicht stelde voor 
oude hengelsportmaterialen en –boeken. Hij 
hoefde maar even te bellen, zo dreigde hij, en 
de molen zou mijn neus voorbij gaan. 
Natuurlijk gunde ik hem zijn overwinning en 
moest inwendig gniffelen om deze spotprijs. 
De heer van Lith drukte mij bij het afscheid nog 
op het hart de molen regelmatig te smeren met 
niks anders dan zuurvrije vaseline. Ik beloofde 
het hem plechtig en bedankte hem voor de 
ontvangst, de koffie en de molen. 
 
In een gelukzalige roes ging ik met mijn 
aanwinst naar huis, het kleinood koesterend 
als was het een relikwie. De volgende dag zou 
ik hem eens nader bestuderen en proberen 
zorgvuldig te ontleden. Zo op het eerste oog, 
was de molen behoorlijk vervuild, hij draaide 
ook wat zwaar en het slipknopje hing op half 
elf, waardoor het klikplaatje zichtbaar was. Wat 
maakte het uit? Ik was nu immers de trotse 
bezitter van een heuse ABU Cardinal. 
 
Toen ik daags daarna aan mijn bureau 
gezeten, voorzichtig het deksel van het 
carterhuis lichtte, om het binnenwerk en met 
name dat unieke slipsysteem eens nader te 
kunnen inspecteren, bleek dat de vorige 



eigenaar wat werpmolenonderhoud betrof, 
inderdaad niet van half werk hield. De molen 
bleek tot aan de rand te zijn vol gesmeerd met 
… zuurvrije vaseline! Dat verklaarde gelijk ook 
waarom mijn ABU zo stijfjes draaide. De 
ratelpin in het deksel bleek overigens, hoe 
ingenieus, te zijn vervangen door een 
stopnaald. Na het nodige schoonmaakwerk 
met behulp van een kwastje, wasbenzine en 
veel keukenrol, kreeg ik uiteindelijk het lang 
verwachte zicht op de wormwielaandrijving en 
het veel besproken slipmechaniek van mijn 33. 
 
Zorgvuldig tekende ik hoe alle onderdelen 
zaten, voordat ik de molen verder 
demonteerde. Het kostte me de nodige moeite 
de juiste manier te vinden om de slip uit de 
molen te bevrijden, maar uiteindelijk lukte het 
me dan toch. De leren slipschijfjes bleken tot 
op de draad versleten te zijn en puilden her en 
der tussen de metalen plaatjes uit. Die waren 
in mijn ogen dus onbruikbaar geworden, ik was 
er echter op gebrand de molen weer in 
originele toestand terug te brengen. 
 
Na de nodige telefoontjes naar bekende 
hengelsportwinkeliers in het land, kwam ik via 
een tip van de altijd vriendelijke en 
bereidwillige Cor Spinhoven in contact met de 
al even joviale Ed Kowski van Hengelsport 
Zuid, die mij inderdaad aan de originele 
slipleertjes en de ratelpin helpen kon. Ed 
maakte mij er toen reeds op attent dat hij 
klanten had die vilten ringen sloegen uit een 
oude hoed en die als alternatief in hun ABU’s 
gebruikten. Dat nam ik op dat moment voor 
kennisgeving aan, wat kon er immers beter zijn 
dan de echte schijfjes? 
 
Na ongeveer een jaar met mijn gerestaureerde 
ABU 33 gevist te hebben, moest ik diep in mijn 
hart erkennen dat die superslip me nogal 
tegenviel. Altijd was er die onregelmatigheid, 
die schommeling, in plaats van een 
loepzuivere werking, zoals ik me die altijd had 

voorgesteld. De eerste die mij uit de droom 
hielp, was Bert Schouten van Handy Fish. Hij 
beweerde dat de ABU-slip nooit 100% te 
krijgen zou zijn, maar hij kon mij wel teflon 
schijfjes leveren die er in elk geval voor 
zouden zorgen dat het startmoment sterk 
verbeterd werd. Dat bleek inderdaad te 
kloppen, alleen bleef er na montage van deze 
twee 1 mm dikke ringen van de instelbaarheid 
bar weinig over. Deze “oplossing” bevredigde 
mij dus niet. 
 
In de loop der tijd heb ik met wisselend succes 
slipschijven van allerhande materialen, 
waaronder dunner teflon, geprobeerd; ik zal u 
hier alle details besparen. 
Tot op heden heb ik de heilige graal nog niet 
gevonden. Een relikwie is de ABU Cardinal 
allang niet meer voor mij. In de destijds zwaar 
onderschatte Shakespeare President molens 
heb ik inmiddels een superieur alternatief – wat 
een slip! – gevonden. Toch doe ik mijn ABU’s 
niet weg. Nog altijd heb ik die stille hoop dat op 
een dag de doorbraak komt, of dat iemand met 
een triomfantelijke grijns op het gelaat mij een 
Cardinal 33 of 3 toont, waarvan de slip wél 
optimaal functioneert. Wie weet op de 
komende beurs? Een waarschuwing is echter 
op zijn plaats: ik ben erg kritisch. 
 
Of de oude karpervisser nog leeft, weet ik niet. 
Aan de boorden van de Linge heb ik hem nooit 
meer ontmoet. Mocht ik hem daar ooit nog 
tegenkomen, dan zou ik hem hartelijk willen 
bedanken. Hij is er immers indirect de oorzaak 
van dat de latent in mij aanwezige 
verzamelgeest ontwaakte, waardoor ik spoedig 
daarna in contact kwam met de persoon van 
de oproep in het Visblad, onze huidige vice-
voorzitter, die niet heeft nagelaten mij krachtig 
te inspireren op de ingeslagen weg voort te 
gaan. 
 

John C. Bel 
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