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VOORWOORD 
 

Nog maar kort geleden hebben we moeten afscheid nemen van één van onze stichtende leden. Kees 
Ketting, all-round visser en auteur, is na een korte ziekte bezweken. Kees was een begenadigd 
schrijver met een vloeiende schrijfstijl. Zijn foto’s getuigen van zijn liefde voor de fotografie en voor het 
vissen. Weinigen weten dat hij zich ook waagde aan het schrijven van romans. Ook als vertaler van 
Engelstalige werken in het Nederlands wist Kees met zijn meesterlijke pen exact weer te geven wat de 
auteur bedoelde. In naam van het bestuur en van alle clubleden, bied ik hierbij zijn lieve Dorothy de 
blijken van ons aller medeleven aan. 
 
Iwan Garay wijdt een “In Memoriam” aan de overleden Kees Ketting, medestichter van onze 
verzamelclub, en vroeger raadslid van het bestuur en redacteur van deze ‘Vissende Verzamelaar”. 
 
In dit nummer vinden we de –voorlopig laatste- bijdrage van Jean-Paul Ceulemans. We besluiten 
deze reeks met een artikel over de Luxor-molens die in de U.S.A. en in Brazilië werden gemaakt en 
verkocht. Dit maal worden ook de Martin- en de Paoli-molens nader belicht. 
 
Jan Eggers heeft één en ander in de aanbieding en geeft ook enkele tips voor toekomstige bijdrages 
aan dit clubblad. 
 
Fritz Maltha biedt ons een terugblik op de voorbije beurs in Oud-Empel. 
 
Harry Kelly neemt ons mee op zijn zwerftochten doorheen Nederland, België en Engeland. Steeds is 
hij op zoek naar wat verzamelwaardigs. Je kan hem zowat overal tegen het lijf lopen: van vlooienmarkt 
tot Antique Fair. Harry bezoekt ze allemaal en laat ons meegenieten van zijn wedervaren en vele 
vondsten. 
 
Iwan Garay geeft ons een stand van zaken over werpmolens die het predikaat “Made in Holland” 
verdienen. 
 
Dries Hanzens, steeds Mitchell-fanaat, vond een afwijkende en zeldzame versie van de 308. 
 
Adrie Mouthaan is terug van nooit weggeweest en haalt niet enkel dozen vol oude herinneringen 
boven. 
 
Onze Empel-beurs gaat volgend jaar door op zaterdag 13 maart 2010. Op de gekende locatie: De 
Lachende Vis. Deze beurs heeft een klein maar trouw publiek, zoals dit jaar nog eens bleek. Het 
voortbestaan van dit gezellige clubbeursje hangt van ons allen af. Geef door jullie aanwezigheid een 
duidelijk sein aan het bestuur dat we hier moeten door mee gaan. 
 
Noteer alvast volgende data in je agenda: 
 
EUROBEURS     2009:  zaterdag 31 oktober 
 
EMPELBEURS   2010:  zaterdag 13 maart 
 
EUROBEURS     2010:  zaterdag 30 oktober 
 
Zoals je in dit nummer weer merkt, zijn er echt geen verzamelgebieden waar we het nooit over 
hebben. Zet je eigen verzameling eens in de kijker… door een artikel(tje) erover te schrijven. Vind je je 
eigen proza niet perfect of niet voor publicatie geschikt? Geen nood: John en ik zorgen ervoor dat het 
een leuk en leesbaar stukje wordt. Enkele –al dan niet digitale- foto’s erbij en klaar is kees! Waar 
wacht je nog op? 
 
Veel leesplezier toegewenst vanwege 
 
Luc de Medts 
Voorzitter 
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In Memoriam 
 

 
 

Kees Ketting was ongetwijfeld de meest 
veelzijdige auteur in de Nederlandse en 
Belgische hengelsportwereld. Hij heeft meer 
dan 35 boeken geschreven die getuigen van 
zijn enorme veelzijdigheid. 
 
Dat kwam vooral in uiting in het feit dat hij 
alleen maar schreef over zijn eigen ervaringen 
al was zijn superspecialiteit toch het 
vliegvissen. Het boek dat hij samen met Henk 
Peeters schreef, getiteld "Vissen, Vliegen, 
Vangen", is al tientallen jaren een klassieker in 
de vliegviswereld. 
 

 

Kees Ketting was ook goudeerlijk en liet zich 
als een van de weinige hengelsportauteurs niet 
inpakken door fabrikanten en groothandels. 
 
Daarnaast was Kees een uitmuntend fotograaf 
en ook een begenadigde visser, die tot grote 
vreugde van de redacties van visbladen en 
uitgevers al zijn publicaties van fraaie foto's 
kon voorzien. 
 
Degenen die het voorrecht hebben gehad met 
Kees te kunnen vissen kunnen getuigen van 
zijn grote sportiviteit. Want hij was nooit te 
beroerd om zijn eigen goede stek af te staan 
aan zijn visvrienden wanneer die wat minder 
goed vingen. 
 
Kees was ook een uitgekookte verzamelaar 
van hengelsportmateriaal, want niemand wist 
wat Kees eigenlijk naast boeken verzamelde. 
Zijn verzamelgebied was nl. automatische 
vliegenreels en zodra zijn speurend oog zo'n 
reel ergens ontdekte, stuurde hij een vriend 
erop af om te onderhandelen en eventueel te 
kopen. Zo verzamelde hij heel onopvallend 
ruim veertig automaten en bleef de vraagprijs 
bescheiden laag. Want hij was de enige die 
aasde op deze reels. 
 
Wij hebben afscheid genomen van een groot 
auteur en een erudiete verzamelaar. Aan zijn 
weduwe Dorothy, wensen wij veel sterkte toe 
in deze moeilijke tijd. 
 
Iwan Garay
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LUXOR Made in the U.S.A. ... en elders (deel 2) 
 

Heel in het begin werden de Pezon et Michel 
hengels en molens in de U.S.A. verkocht door 
Bache Brown (zie vorig artikel).  Bache Brown 
verkocht zowel de Amerikaanse versies als de 
originele Franse.  In zijn catalogussen staan 
deze broederlijk naast elkaar vermeld als 
“imported” en “domestic”. 
 

 
Feuer Bros. Bache Brown Model FB410 

 
Vanaf ergens in jaren ’50, werd deze 
samenwerking stopgezet en de verkoop werd 
toegewezen aan “Le Trappeur”. Dit 
waarschijnlijk omdat Bache Brown was 
opgegaan in Airex en het grote succes van de 
Amerikaanse Mastereels. Airex had er geen 
belang bij nog Franse Luxors te verkopen, ze 
zouden er alleen maar tegen zichzelf mee 
concurreren. “Le Trappeur” was eerst 
gevestigd in Boston, Mass., nadien in Quincey, 
Mass. De molens kregen soms een 
bijkomende benaming in advertenties, de 
Luxor Luxe  werd vermeld als “Le Parisien” 
(benaming die ook in Frankrijk even gebruikt 
is, en ook terug te vinden is op sommige 
dozen), de Luxor  Saumon Mer-Léger werd 
verkocht als de “Seven Seas” (deze 
vermelding werd middels een sticker op de 

molen aangebracht). Deze molens waren 
verder identiek als degene die bestemd waren 
voor verkoop in Europa. 
 

 
Martin Sea-O-Matic 130 

 
Martin Sea-O-Matic 130 

 
De firma Airex werd overgenomen door Feuer 
Bros.Inc. in 1964. Zoals meestal bij een 
overname werd er serieus geknipt in het 
assortiment. Slechts een aantal modellen 
werden weerhouden in productie. Nog één 
model werd gemaakt dat rechtstreeks afgeleid 
was van de Airex Bache Brown Mastereel 
serie. Dit was dan het model nr. FB410, op de 
molen is nog wel “Bache Brown”vermeld. Deze 
molen heeft de body en de techniek van de 
Airex Bache Brown Mastereel, maar heeft nu 
een spoelkop die onderaan afgerond is. De 
kleur is lichtgroen waardoor hij niet te 
verwarren is met de oudere types Airex Bache 
Brown Mastereels.    
 
Ook het Amerikaanse bedrijf MARTIN, vooral 
bekend van automatische vliegenreels, heeft in 
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de jaren ’60 Franse Luxors verkocht. Op haar 
beurt verkocht Pezon et Michel dan weer de 
Martin vliegenreels. De Franse Luxors kregen 
een fraai metallic-blauw etiket op de body 
(rondom de slinger) waarop de naam “Martin 
Reel Co.” stond, de vermeldingen “Made in 
France” en soms ook “Licence P.Mauborgne” 
werden behouden. Volgende modellen werden 
verkocht : 
 
1) Martin Sport-O-Matic 120 : zelfde als de 
Luxor Special A omstreeks 1960 
2) Martin Sea-O-Matic 130 : zelfde als de 
Luxor Saumon Mer-Leger 3L A  
3) Martin Surf-O-Matic 140 : zelfde als de 
Luxor Saumon Mer B  
 

 
Martin Surf-O-Matic 140 (met originele 
doos) 

 
Martin Surf-O-Matic 140 

 
Zoals de meeste bekende en succesvolle 
molens werden ook de Luxors veelvuldig 
nagemaakt.  Meestal is de kwaliteit van deze 
kopies bedroevend slecht.  Maar er is één 
uitzondering, de SUPER-PAOLI uit Brazilië! 
Deze lijkt niet alleen als 2 druppels water op de 
Luxor Suprème, de onderdelen zijn zelfs 
verwisselbaar. Het onderdelenlijstje heeft 
overigens identieke nummers als dat van de 
Suprème… Minder bekend is de PAOLI-
MALCOLM van dezelfde fabrikant, dit is een 
kopie van de grotere Luxor Saumon Mer. 
 

 
De Super Paoli 

 
De Super Paoli en de Paoli Malcolm 

 
Ook het Roemeense bedrijf I.C. Frimu (vanaf 
1954 verandert de naam in INOX Co.) had met 
de AVAT een model dat duidelijk afgeleid was 
van de Luxor. De AVAT is te vinden in 
minstens 3 kleuren : zwart, blauw en goud. 
 
Jean-Paul Ceulemans 
 
∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝ 
 

Word onsterfelijk : 
schrijf eens een artikel 

voor je favoriete clubblad ! 
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Van de hak op de tak 
 

Toen ik eind juli terug kwam van mijn inmiddels 
traditionele zomervakantie, we waren er voor 
de 41ste keer, aan de Ossiachersee in 
Oostenrijk, was ik zeer verbaasd over het 
geringe aantal e-mails dat ik in mijn computer 
vond. De oorzaak was snel bekend: enkele 
mails met grote bestanden van soms wel 10 
MB’s aan bijlagen maakten dat na nog geen 
week vakantie mijn mailbox vol was en 
gesloten werd. Dit kan gebeuren en in de 
eerste weken na mijn vakantie werd de schade 
ingehaald en kreeg ik o.a. een vertraagde mail 
van onze VHV voorzitter. Ook dit keer weer 
een noodkreet om kopij en ik heb Luc beloofd 
iets te tikken en daarmee ben ik dan zojuist 
begonnen. Waarover dit artikel precies zal 
gaan, weet ik absoluut nog niet. Een dergelijke 
situatie is niet vreemd voor me want in de 
periode dat ik hoofdredacteur Nederland van 
Voor en door DE VISSER was, ik mis dit 
“boekske” nog vaak, kwam deze “waarover 
moet ik schrijven vraag”, regelmatig voor. 
Uiteindelijk kwamen deze last minute teksten 
netjes in het maandblad en kwam het  zelfs 
regelmatig voor dat uitgever Alfred de 
Scheemaecker me vlak voor het drukken belde 
om te bedelen om een stukje tekst. 
Nu heb ik wat meer tijd gekregen en dank zijn 
het wonder van de digitale camera is het 
aanleveren van actuele foto’s ook geen 
probleem meer zoals het vroeger wel was. 
 
Wie doet er mee met dit idee? 
 
Wie de laatste jaargangen van ons clubblad 
doorbladert, zal zien dat de vele oproepen om 
vers redactioneel bloed maar mondjesmaat 
gehonoreerd worden. Het zijn vaak dezelfde 
leden die over hun hobby schrijven en nieuw 
initiatief op dit gebied is van harte welkom. Een 
van de hofleveranciers van de laatste 
nummers was Jean-Paul Ceulemans en ik 
vond zijn artikelen, vooral vanwege de 
grondige research, zeer interessant. Helaas, 
en daarom schreef ik in de verleden tijd, dreigt 
ook deze bron op te drogen want in een recent 
telefoongesprek deelde Jean-Paul me mede 
dat hij het verzamelen op een laag pitje gezet 
heeft en momenteel met andere zaken bezig 
is. Jammer, want ik was van plan hem te 
vragen of we samen voor ons clubblad een 
briefwisseling zouden kunnen opstarten. Als 
voorbeeld had ik de briefwisseling die ik onder 
de titel Van Jan …. Aan Jan met Jan Schreiner 
destijds in Voor en door DE VISSER enige 
jaren voerde, in gedachten. Alle onderwerpen 
die rechtstreeks maar ook zijdelings met het 
verzamelen van zaken op hengelsportgebied 

te maken hebben, zouden aan bod mogen 
komen. Maar helaas, met Jean-Paul lukt dit 
dus niet maar misschien zijn er andere leden, 
mogen er ook meerdere zijn, die 
geïnteresseerd zijn in dit idee. Als ik zie en 
hoor hoe er op beurzen volop gepraat en 
gediscussieerd wordt over vele aspecten van 
onze hobby, dan moet het toch niet zo moeilijk 
zijn om een aantal van die onderwerpen op 
papier te zetten? 
Ik zal bij deze nog een voorzet geven over een 
paar mogelijke discussiepunten: 

• Hebben we het idee dat de huidige 
financiële crisis de waarde van oude 
hengelspullen negatief beïnvloedt? 

• Wat voor ideeën leven er bij de leden 
over wat er met je verzameling moet 
gebeuren als het einde van je leven 
nadert? Op tijd verkopen, desnoods 
via een goed veilinghuis, schenken 
aan een museum of moet de familie 
het maar uitzoeken? 

• Ik heb het idee dat men in het 
buitenland, vooral Engeland, Amerika 
en Duitsland, hogere prijzen rekent 
voor oud hengelsportmateriaal dan in 
Nederland en Belgie, hoe denken de 
leden daarover? 

• Komen er meer of juist minder 
verzamelaars van hengelsport- 
materiaal? 

• Welke interessante websites zijn er 
voor onze leden? 

Ik denk dat er over bovenstaande punten 
interessante discussies voor ons clubblad te 
genereren zijn en ik wil best als aanspreekpunt 
fungeren en stuur je mening en ideeën maar 
naar me toe, liefst per e-mail naar 
the.pike.ferret@hetnet.nl  
 
Ik wil nog steeds opruiming houden 
 
In vorige bijdragen aan ons clubblad heb ik al 
eens duidelijk gemaakt dat ik geen 
doorgewinterde verzamelaar ben die veel 
beurzen bezoekt of zeer regelmatig op 
Marktplaats of andere sites naar interessante 
aanbiedingen snuffelt. Ik krijg al meer het idee 
dat ik veel oude visspullen die ik bezit niet 
verzameld heb maar vroeger om een of andere 
nostalgische reden niet weggegooid heb. Zo 
kwam ik laatst nog weer een aantal oude 
bamboe hengels tegen waarmee ik ruim 50 
jaar geleden met levend aas op snoek viste. 
Idem dito een paar zinken aasemmers, twee 
stalen leefnetten om van de oude molentjes, 
kunstaas en snoektuigen maar te zwijgen. Ook 
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de hoeveelheid visboeken en hengelsport- 
bladen zorgt voor doorgebogen boeken- 
planken en soms hoor ik de constructie van 
mijn houten vliering kraken. 
 

 
Enkele van de karperboeken die van 
eigenaar mogen wisselen, er zijn er nog 
veel meer! 

Nu zijn er de laatste jaren al heel veel dozen 
met vooral visbladen naar andere liefhebbers 
gegaan en Cor Juffermans, die veel 
tekeningen voor visbladen maakt, komt om de 
paar maanden dozen met oude- en nieuwe 
visbladen ophalen en is er blij mee. 
Maar goed, weggeven is gemakkelijk, daar 
vind je eigenlijk altijd wel afnemers voor maar 
toch groeit de voorraad boeken en bladen 
gestaag en dat wil ik eigenlijk niet. 
Nu ik richting 70 ga, dat mag je zeggen als je 
66 bent, zegt er een stemmetje in mijn grijze 
hersencellen steeds vaker: “Zet eens wat 
spullen waar je weinig mee doet en ook niet 
echt een emotionele binding mee hebt, in de 
aanbieding!” Tja, dat is gemakkelijk gedacht, 
maar waar vind je verzamelaars die je er blij 
mee kunt maken voor een interessant prijsje? 
Natuurlijk, veel verzamelaars zijn 
geïnteresseerd in een eerste druk van 
Aalderink, kleine dunne boekjes uit het begin 
van de 20ste eeuw zijn gevraagd, maar de 
vele paperbacks van Jan Schreiner zijn veel 
minder gewild. Ik heb al eens geprobeerd de 
vele Engelse karperboeken, vaak nog nieuw, 
voor een zacht prijsje te slijten maar de animo 
was gering. Ja, voor bijna niets raak je ze altijd 
wel kwijt! Maar goed, mochten er leden zijn die 
deze zaken zoeken, ze mogen me een mailtje 

sturen, ik gaf het adres al eerder, of bellen 
0228 513213 en misschien kunnen we elkaar 
helpen. Dat geldt dus ook voor oude bamboe 
hengels uit grootvaders tijd en wie nieuwe big 
game hengels van Fenwick, eerste klas 
vliegenhengels van Berkley en Fenwick, 
spinhengels van diverse firma’s, oude Abu 
molens en reels en heel veel kunstaas, nieuw 
net als de hengels, zoekt mag best bij me 
langs komen. We kunnen het ook omdraaien: 
wie iets specifieks zoekt en denkt dat ik dit 
bezit, kan het ook gewoon vragen, wie weet is 
het iets waar ik vanaf wil en mijn vrouw is blij 
als ik weer wat zaken opruim. 
Na deze gecamoufleerde Marktplaats oproep, 
niks mis mee, ieder VHV lid kan tenslotte een 
artikel in dit clubblad schrijven, wordt het tijd 
dat ik de leden om hulp ga vragen aangaande 
een paar voorwerpen die ik al jaren in huis heb 
en waar ik graag wat meer over zou willen 
weten. Ik zal er een paar foto’s van maken 
zodat men een beter idee heeft waarover het 
gaat. 
 
Een vreemde vis, Hurricane spinner en een 
Vampir plug 
 
Ik verteld al eens eerder dat mijn broer Peter 
een expert is op het gebied van schatzoeken 
met de metaaldetector. In het waterrijke gebied 
rondom het mooie dorp De Rijp en in de 
drooggelegde meren zoals Beemster, 
Schermer, Purmer enz. vindt hij regelmatig 
zaken die met de visserij te maken hebben. 
Naast de vele loodjes waarmee men in het 
verleden de netten verzwaarde komt hij zo nu 
en dan ook oude haken, een koperen 
hakensteker en zelfs een metalen meetlat uit 
het verre verleden. 
 

 
Ik had graag meer informatie over deze 
speciale vis. 

Ook vond hij ooit eens een 10 cm lange vis 
van koper of messing en de vorm doet me een 
beetje aan een snoek denken. De buikzijde is 
open en deze vis staat op zijn borstvinnen en 
staart. Het gewicht bedraagt 51 gram en dat is 
toch redelijk veel voor zo’n kleine vis. Nergens 
is een merkteken of iets dergelijks te zien. Mijn 
vraag aan de lezers is nu of ze enig idee 
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hebben over ouderdom en functie van deze 
voor mij toch vrij bijzondere vis. 
Ooit heb ik eens van iemand een zo te zien vrij 
oude driedelige plug gekregen en die is in een 
tackle box met meer oude zaken en restanten 
beland en onlangs kwam ik dit viskoffertje weer 
tegen. 
 

 
Wie kan me meer vertellen over deze 
Vampir plug? 

Veel spullen zijn vervolgens in het definitieve 
archief, de vuilnisbak, beland maar omdat 
deze plug toch wel de nodige kwaliteit had 
ondanks de deels verdwenen laklaag, heb ik 
hem bewaard. Hij deed me qua vorm denken 
aan de bekende Swim Whizz, ook wel Damler 
of Believer genaamd maar is het niet. Op het 
stukje metaal voorop de neus staat het woord 
VAMPIR te lezen maar deze naam zegt me 
niets op kunstaasgebied. Gezien de totale 
afwerking van deze houten plug met goede 
verbindingen, solide haakbevestiging en goede 
dreggen, heb ik het idee dat het geen 
goedkope plug moet zijn geweest. Ik hoop dat 
er leden zijn die iets meer van deze plug, die 
nu aan de 80 cm Rapala plug boven mijn 
bureau hangt, afweten en me deze informatie 
dan toesturen. 
 

 
En ook over deze Hurricane Spinner… 

Tenslotte zou ik nog graag wat meer informatie 
willen hebben over een zeer waarschijnlijk 
Hollands stukje kunstaas. In een stevig 
kartonnen doosje van 10 x 5 x 3 cm zit een 
soort devonachtig stukje kunstaas met 2 kleine 
dreggen en het weegt 7 gram. Op de 
bovenkant van het doosje staat: Voor snoek, 
baars, makreel, enz. Speciaal geschikt voor de 
werphengel. B.S. Hurricane Spinner en 
daaronder nog in kleine letters “trade mark”. 
Ook zien we nog een afbeelding van dit 
kunstaas. Omdat ik in alle oude boeken en 
hengelsportbladen dit stukje kunstaas nergens 
tegen gekomen ben, en ik heb toch een vrij 
goed geheugen, bij deze de vraag aan onze 
leden en lezers wie me wat meer kan vertellen 
over dit kunstaas. 
Ik wil de leden die reageren al bij voorbaat 
bedanken voor hun medewerking. 
 
www.Rapalanation.com 
 
Het zal de meeste leden niet vreemd in de 
oren klinken als ik zeg, en dit geval schrijf, dat 
er veel verzamelaars van kunstaas zijn. Ik ken 
in Nederland een aantal verzamelaars van 
Mepps spinners, Nilsmaster pluggen en niet te 
vergeten Rapala pluggen. Doordat ik als 
adviseur meer dan 25 jaar met deze bekende 
Finse kunstaasfirma te maken gehad heb, 
kwam ik min of meer automatisch in het bezit 
van speciale modellen, promotiemateriaal  en 
mocht ik meewerken aan de productie van 
verschillende Rapala boeken. Natuurlijk was ik 
geïnteresseerd in de bijzondere prototypes die 
ik als een van de eerste vissers mocht testen 
maar toch ben ik zelf niet echt een 
verzamelaar van Rapala spullen geworden. 
Vandaar ook dat steeds meer echte Rapala 
verzamelaars nu bij me aankloppen om te 
vragen of ik ze kan helpen aan die missende 
Husky 13 in b.v. blauwzwarte kleur. En bedenk 
dan dat er fanatieke verzamelaars zijn die 
meer dan 80 verschillende Rapala Husky 13 
pluggen bezitten. Op een gegeven moment 
kwamen er in Duitsland kits met 3 pluggen 
onder de naam Jan Eggers Selection op de 
markt. Vooral de J-11 en J-13 pluggen in de 
fluo geel en fluo oranje kleuren met groene 
streepjes waren gewild, men noemt dit de Jan 
Eggers kleur, met als gevolg dat ik nog steeds 
verzoeken krijg van verzamelaars om dit soort 
pluggen. Ik moet deze mensen teleurstellen 
want met de paar exemplaren die ik zelf heb, 
vis ik nog regelmatig. 
Via een van de Nederlandse Rapala 
verzamelaars, Andre de Boer uit Zaanstad, 
kwam ik in contact met waarschijnlijk de 
grootste vereniging van Rapala verzamelaars: 
Rapalanation. 
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Ik ben meteen maar lid geworden, kost niks 
dus om het geld hoeft men het niet te laten, en 
ik heb mijn ogen uitgekeken op hun website. 
Als je ziet hoeveel soorten, kleuren, specials 
enz er op Rapala gebied zijn, zie je door de 
bomen het bos niet meer. Er is tevens een 
levendige handel in allerlei Rapala producten, 
dus echt niet alleen pluggen. En of het nu 
sleutelhangers zijn met een bepaalde opdruk, 
catalogi in verschillende talen, kalenders, 
posters, badges, petten, tassen en shirts, het 
wordt verzameld. 
 

 
Ik heb nog heel veel speciaal Rapala 
materiaal in de aanbieding ! 

Rapalanation organiseert ook regelmatig een 
soort verloting of het verkopen van heel 
speciale producten voor een goed doel. Zo 
bracht een door mij gesigneerde Super Shad 
Rap plug een paar honderd dollar op voor een 
goed doel en binnenkort zal ik ze nog wat 
Rapala spullen die vrij zeldzaam zijn sturen, 
dan zijn ze meer waard dan dat ze hier in een 
donkere doos op de vliering blijven liggen. 
Door Rapalanation ben ik in contact gekomen 
met de grootste en meest fanatieke 
verzamelaars van Rapala producten. Zo ruil ik 
nu speciale Rapala pluggen voor interessant 
Amerikaans kunstaas, vooral groot kunstaas 
voor muskies, en zijn beide partijen tevreden.  
Wie dus interesse heeft in het verzamelen van 
Rapala producten moet zeker en vast deze 
website eens bekijken en gewoon lid worden. 
Ik heb er in ieder geval veel van geleerd en er  
een aantal goede pluggenvrienden aan over 
gehouden, www.rapalanation.com aanbevolen! 
 
Er komt beweging in mijn eigen 
verzameling 
 
Ik schrijf dan zo nu en dan wel dat ik geen 
echte verzamelaar ben, maar dat klopt niet 
helemaal. Er is al bijna 30 jaar een onderwerp 
op hengelsportgebied waarvoor men mij 
midden in de nacht mag wakker maken: 
kanjersnoeken boven de 18 kilo! 

Het begon met het verzamelen van deze 
gegevens voor het boek Pike and the Pike 
Angler van mijn goede vriend Fred Buller en 
voordat je er erg in hebt, word je beschouwd 
als een expert op het gebied van de grootste 
snoeken ter wereld. In die 30 jaar fanatiek 
verzamelen is er wel het nodige veranderd. Zo 
omvat de Big Pike List uit The Domesday Book 
of Mammoth Pike “slechts” 230 snoeken boven 
de 16,2 kilo en Fred vond dat een gigantisch 
aantal. 
 

 
Deze boeken over grote snoeken zijn me 
heilig en ik werk aan het vervolg… 

Een laatste inventarisatie van mijn huidige lijst 
met kanjersnoeken vertelt me dat ik eind juli 
2009 gegevens en foto’s heb van zo’n 1150 
snoekgrootmoeders boven de 18 kilo, zegge 
achttien en dus geen 16,2 kg. Al jaren ben ik 
van plan deze informatie in een boek bij elkaar 
te brengen en dan komt er dus een soort 
nieuw Domesday boek op snoekgebied.  
Maar de weg naar de hel is geplaveid met 
goede voornemens en dus regelmatig wist ik 
mezelf ervan te overtuigen dat ik beter nog 
even kon wachten met deze gigantische klus. 
Tot vorig jaar had ik nog genoeg ander werk te 
doen maar door het stoppen met een aantal 
verplichtingen, heb ik nu ik officieel 
gepensioneerd ben meer vrije tijd en ook is de 
motivatie om dit boek over kanjersnoek te 
maken volop aanwezig. Ik ben begonnen met 
het inventariseren van alle gegevens en heb 
inmiddels mappen gemaakt met per map de 
gegevens van b.v. snoeken van 19 tot 20 kilo 
en ook een map van alle snoeken zwaarder 
dan 23 kilo. 
Verder is er een map met gegevens van alle 
snoeken boven de droomgrens van 140 cm en 
ook nog een map met z.g. zwendelsnoeken. 
Na deze inventarisatie ben ik tot de conclusie 
gekomen dat het onmogelijk is om een 
interessant boek te maken waarin de 
gegevens en interessante verhalen van al 
deze snoek boven de 18 kilo vermeld worden. 
Waarschijnlijk moet ik de grens bij 21 of 22 kilo 
leggen en misschien een eenvoudige lijst 

 9



maken van alle snoeken tussen de 18 en 22 
kilo. Probleem is gewoon dat het geen bijbel 
van vele honderden pagina’s moet worden 
want daar is geen uitgever in geïnteresseerd. 
Het zijn juist de interessante vangstverhalen, 
de speciale foto’s van echte kanjersnoeken, 
noem het snoekenporno, waarbij de lezers 
kunnen dagdromen dat ze in de toekomst ook 
ooit eens zo’n monster mogen vangen, die 
zo’n boek aantrekkelijk maken. 
Ik weet dat ik veel te veel gegevens, foto’s en 
dramatische vangstverhalen heb en deze 
winter veel keuzes zal moeten maken om tot 
een handzaam en leesbaar kanjersnoekboek 
te komen. 
Maar goed, daar hoef ik nu nog niet wakker 
van te liggen en het is net als met dit artikel, 
als je eenmaal bezig bent, komen inspiratie en 

motivatie vanzelf, het blijft hobby en dus leuk 
werk. 
Ik zie op mijn computer dat ik nu aan de 5e 
bladzijde begonnen ben en dit artikel dus ook 
lang genoeg is. Nu nog wat foto’s van de 
diverse dingen maken, het nog een paar keer 
overlezen en hier en daar corrigeren en dan 
kan het naar de voorzitter. 
Ik hoop echt dat er wat reacties van leden 
gaan komen want het is toch veel leuker als er 
in ons clubblad artikelen komen van veel meer 
leden. Ik heb wat voorzetten gegeven en ben 
toch wel nieuwsgierig wie ze inkopt, ik reken 
op jullie medewerking. 
 
Met verzamelaargroeten, 
 
Jan Eggers 

 
 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
 
 

Terugblik 
 
 
Voorjaarsbeurs in Oud-Empel 14 maart 2009. 
  
Tegen alle verwachting in, was dit weer een 
druk bezette en bezochte beurs met de 
standhouders geconcentreerd in de grote zaal. 
"Ruimtevreters"als Arie S. en onze Engelse 
Boekenfreaks ontbraken helaas dit jaar zodat 
het bijzaaltje onbezet bleef. 
 
De Bossche bollen smaakten weer als 
vanouds bij de koffie en tegen de middag vond 
ook de soep goede aftrek. Er werd druk 
gehandeld en menig molentje, reeltje of hengel 
vond een nieuwe eigenaar. 
 
Helaas waren er nog veel tafelgenoten die niet 
de moeite genomen hadden hun handel  te 
prijzen. Dit nodigt dan ook niet uit  tot snelle 
deals. Daar waar interessante waar lag, moest 
men veelal zoeken naar de prijsbepaler die zelf 
ook even op strooptocht was. Daarom nog 
eenmaal een herhaalde oproep met Eindhoven 
in het verschiet: A.U.B. Prijs uw spullen 
duidelijk in Euro's 
 
Ik plaats altijd een bord in de vorm van een vis 
met als opschrift "Wij ruilen, kopen en 
verkopen". Dankzij dit bord worden mij op elke 

beurs spullen aangeboden door bezoekers. Af 
en toe zijn daar best leuke dingen bij. Ik vraag 
altijd heel netjes wat voor prijs zij er voor in 
gedachte hadden of wat het minimaal moet 
opbrengen. Soms leidt dit tot een snelle deal 
mits niet overvraagd. 
 
Vaker maak ik het echter mee dat men mij een 
bod wil ontlokken. Ik waarschuw dan ook altijd 
van te voren dat dit bod wel eens "beledigend" 
laag  kan zijn, want mijn winst begint bij de 
inkoop. Maar ook mijn kosten van tafelhuur, 
autobrandstof vanuit het hoge Noorden naar 
de Brabantse dreven en hotelkosten 
(Eindhoven) zijn aanzienlijk hoog. Hoger in alle 
geval dan hun geleur met een zakje molens. In 
onze club hebben ze de entree gratis, daar 
waar in België voor de meeste 
verzamelbeurzen 5 euro  entree geldt. 
 
Maar ondanks alle "crisis-perikelen" hoort U 
mij verder niet klagen en prijs ik mijn naar de 
beurs gesleepte spullen altijd zo dat ik ze niet 
hoef terug te slepen. Dat lukt mij al jaren tot 
grote vreugde van koper en verkoper. 
  
Verzamelaargroetjes van Frits & Frauke 
Maltha, Woudsend (Friesland)

 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
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De struinende verzamelaar 
 

Inleiding 
 
Het zal inmiddels wel zo ongeveer bekend zijn 
op welke wijze ik mijn hobby invulling geef. 
Ik probeer er zoveel mogelijk plezier aan te 
beleven en bezoek veel beurzen, 
rommelmarkten en “marktplaats”. 
Alles tamelijk “low-budget” maar als je alle reis- 
(en verblijfs-)kosten, entrees etc. bij elkaar 
optelt, dan zijn er goedkopere hobby’s. Ook 
andere hieraan gerelateerde problemen (waar 
laat je de boeken, vistijdschriften, hengels, 
molens, etc) nemen in omvang toe. 
Dingen wegdoen is niet mijn sterkste punt, 
evenals mijn ordenend vermogen. Daar komt 
nog bij dat ik pseudo-destructief ingesteld ben. 
Praktisch elke molen die ik verwerf moet  uit 
elkaar (tenzij er grof geweld aan te pas moet 
komen, dan wil ik er nog wel eens van afzien 
of besteed ik het uit). 
Ik blijf geobsedeerd door het binnenwerk, wil 
weten hoe de constructie is, waarom iets niet 
of juist wel op een bepaalde manier 
functioneert, waar de zwakke (slijtage) plekken 
zitten, etc. Uiteraard probeer ik zoveel mogelijk 
beschadigde exemplaren te repareren. Ik heb 
inmiddels veel onderdelen (niet zeer geordend) 
en ben zeer gelukkig als ik een passend 
tandwiel/spoel/ slinger/lijnrolletje vind waardoor 
ik een (kapotte) aanschaf weer functioneel kan 
maken. Ik vind het heerlijk om zo bezig te zijn ; 
er staan tientallen  boterbakjes gevuld met 
gedemonteerde molens op herstel te 
wachten…Er gaat veel tijd in zitten en het is 
bovendien verslavend. 
Na deze “inleiding”over naar  andere aspecten 
van onze hobby. 
 
Diversen 
 
Tot mijn vreugde mag ik u melden dat ik 
inmiddels voor al m’n kleinkinderen een 
“Kelly”reel heb bemachtigd. Dit kostte enige 
moeite (en pecunia) maar niet in het minst 
dank zij de geavanceerde PC techniek van een 
bekende Mitchell verzamelaar uit Zwolle is dit 
gelukt. Ik blijf overigens zeer geïnteresseerd in 
“Kelly”-reels evenals “flywallets”, etc. van deze 
firma. 
Ik zag op Marktplaats een paar eigenbouw 
molens (zie foto). Ontroerend  knap gemaakt, 
loeizwaar en onverslijtbaar. Maar niet om mee 
te vissen, daarvoor zijn de ergonomische 
beperkingen te groot.  
Voor de fanatieke verzamelaars zullen er 
ongetwijfeld leuke aanbiedingen zijn geweest 
op diverse veilingen; ik heb ze dit jaar 

overgeslagen door tijdgebrek en technische 
beperkingen in mijn PC-beheer. 
 

 
Eigenbouw 

 
Huisvlijt 

Wel ben ik nog steeds zeer happy met het 
schitterende blad ”Classic Angling”. Echt de 
moeite waard, als u het niet kent mist u als 
verzamelaar veel wetenswaardigheden. 
In dit jaar viel de beurs in Huy helaas samen 
met  de open dag van de Deltavissers in 
Ouddorp. Ik koos voor Huy en kreeg er geen 
spijt van. Een gezellige beurs, sfeervol , met 
leuke koopjes. Geen spectaculaire vondsten 
overigens, maar wel  de moeite waard en een 
prima gelegenheid je Frans te oefenen… Al 
blijft dat “transpirer toujours”. 
Empel was dit jaar iets minder bezet met 
tafels, maar qua belangstelling en aanbod 
verdient het zeker om in stand te blijven. Ik heb 
enkele bijzondere molens (o.a. heel  vroege 
Dam 220) meegenomen en kreeg redelijke 
biedingen. Ik dacht er goed aan te doen hier 
niet op in te gaan…, heb de “markt” nu iets 
beter in beeld en sta in Eindhoven graag weer 
belangstellenden te woord over deze molens.  
Het woord Eindhoven is gevallen: 

 11



M.i. weer een geweldige happening. Omdat 
m’n lieve eega  wederom wel achter de eigen, 
(welgevulde), tafel wilde plaatsnemen, kon ik 
ouderwets lekker rondstruinen en zeer veel 
interessante materialen ter hand nemen. En er 
aan draaien, mee schudden, rammelen, 
zwiepen, etc. 
Dit is het GROTE verschil met Marktplaats, de 
zgn. haptische meerwaarde van een beurs. 
Naast de heerlijke sfeer, de royaal aanwezige 
en toegankelijke expertise, de contacten 
tussen soortgenoten/gelijkgestemden/mensen 
met dezelfde plezierige afwijking (doorhalen 
wat niet van toepassing is). 
Absoluut  genieten dus; alleen dit al vormt het 
bestaansrecht van onze verzamelaarsclub. 
Bestuur, dank voor de organisatie hiervan, blijf 
dit doen tot in lengte van jaren; de marginale 
ongenoegens van een koude tocht of de 
verraderlijk steile helling (waar je heel elegant 
op je snufferd kunt gaan of je dozen met 1000 
haakjes 22 en 24 op de grond ziet stuiteren.) 
nemen we graag op de koop toe. 
De vorige keer schreef ik over de open dag 
van Vliegbindclub Kessel. Ook nu weer de 
moeite waard; we vonden het zowaar in één 
keer. Voor weinig geld koop je hier voor 10 jaar 
aan vliegen, of pluggen of noem maar op. 
Opvallend zijn de exclusieve vliegvisspullen 
die werden aangeboden tegen een fractie van 
de nieuwprijs. 
Zaandam was dit jaar eveneens weer de 
moeite waard; de open dag werd gehouden op 
het clubterrein. Het was er net droog na een 
gigantische regenbui, maar de organisatie gaf 
geen krimp, alles onder controle. Respect!. 
De tent met 2e handsspullen was minder 
gevuld dan voorgaande jaren, echter toch wel 
de moeite waard. Er zouden meer bezoekers 
mogen komen, de wegblijvers hebben iets 
gemist. 
Koninginnedag (zoals gebruikelijk in 
Amsterdam) was leuk, maar leverde echter 
geen verzamelwaardige attributen op. 
 
De andere vlooien- en rommelmarkten 
 
Het zijn er te veel om op te noemen; de IJ-
markt in Amsterdam,  de “Luikse markt” in 
Utrecht, en vele andere in eigen land leverden 
toch een paar interessante vondsten op. Zoals: 
-Een stalen werphengel, 160 cm, kurken 
handvat, reelringen, 2 delig met 
schroefverbinding. Lijkt wel origineel maar mist 
merknaam en nadere aanduidingen. Heeft 
echter in de cone de volgende tekst 
gegraveerd: “STAINLESS”  Bte  S.G.D.G.  
exportation interdite. (zie foto). 
Wie kan hier meer over vertellen?. 
 

 
Stalen werpghengel 

-Een Mepps-molen, model Meca, met een niet 
orginele (maar ook weer wel) demontabele 
voet (hopelijk verklaart de foto alles); ook de 
slinger is m.i. niet bijbehorend. Schitterende 
constructie, met heel ingenieuze 
beugeloverslag (kettingoverbrenging). 
 

 
Een rare Mepps Meca 

-Dan nog een vliegenreel met inscriptie welke 
volgens mij taalkundig incorrect is. Een paar 
jaar terug is zo’n exemplaar bij Hildebrandt 
geveild maar met een andere ingegraveerde 
naam. Weet iemand hier meer over te 
vertellen? Ik neem hem mee naar Eindhoven, 
ik hou me van harte aanbevolen voor 
aanvullende info. 
-Kan het kloppen dat de oudere 
splitcanehengels van Pezon et Michel in plaats 
van geribbelde cones ook eenvoudiger 
uitvoeringen hadden? En dat ook het model 
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ogen in de loop der tijd is veranderd? Ook 
deze zal ik meenemen naar Eindhoven in de 
hoop nadere info te verkrijgen. De nummers. 
zijn 44-52 42 en 1915455. 

 

Nog een gevaarlijke suggestie (vanwege 
mogelijk hier uit voortvloeiende werk-
zaamheden): 
Kan er een geactualiseerd overzicht worden 
gemaakt van markten, veilingen, beursen, sites 
etc. die voor hengelsportverzamelaars de 
moeite waard zijn? Er is al het een en ander, 
maar dat is onvolledig c.q. soms niet meer 
actueel. 

Een oude “Gem” of nep? 

 

 

 De nieuwe “Gem” van Hardy 

2 Hardy reeltjes die ik op het eerste oog niet 
als zodanig herkende (zo“lelijk’). Te pover, te 
simpel. Een soort  “bastard”, waar de firma 
zich een beetje voor schaamt. Het zijn de 
“GEM”en de “Sunbeam”. In gebruikte, niet al te 
fraaie conditie. Zie de foto’s. Ik wist niet van 
hun bestaan af, dacht zelfs even dat de 
“Sunbeam”een eigenbouwproduct was, maar 
het blijken orginele Hardy reels te zijn. 

Mosquito of alledaagse mug? 

 
Een korte oversteek naar England 
 
In de afgelopen weken ben ik 2 keer naar een 
grote “rommelmarkt”geweest in Engeland. 
Groot betekent: meer dan 1000 standhouders. 
Korte maar vermoeiende trips. Vanuit Zwolle 
ga ik met een Belgische busmaatschappij (de 
Heidebloem) via de kanaaltunnel naar 
Ardingly, Swinderby of Newark. Voor een 
dagje struingenoegen; vaak succesvol, soms 
wat minder. Wat vind je daar dan zoal? 

 
Op de rommelmarkt in Swinderby vond ik een 
kersvers boekje getiteld: 
"The Allcock Aerial, a Collectors Guide”. By 
Bob Singleton. Er zijn er 500 

 van uitgegeven. 

 

tel. Bob Singleton:01423322709, e-mail adres: 
bob_singleton@mail.com 
Ook op hengelgebied kom je veel interessants 
tegen, soms duur, soms heel aantrekkelijk 
geprijsd. Misschien iets voor een volgend 
nummer. 
 
Tot slot: 
Wie kan me helpen aan het boekje “Zwanzig 
Fliegenmuster reichen aus” van J.P. Metz, 
uitgegeven bij Schuck in Frankfurt. 
Ik hoor graag van jullie: 038 4538994 of 
h.n.kelly@hetnet.nl 
Verzamel ze ! 
 

Een echte “Sunbeam”? Harry Kelly
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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

 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
 
 

Noteer alvast volgende data in je agenda: 
 

EUROBEURS     2009:  zaterdag 31 oktober 
 

EMPELBEURS   2010:  zaterdag 13 maart 
 

EUROBEURS     2010:  zaterdag 30 oktober 
 

Reserveren kan nu al bij Herman Verswijveren 
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De "test"-Mitchell 
 
Ik bezoek graag een rommelmarkt, een 
hengelsportbeurs of een veiling. Helaas is het 
niet altijd mogelijk om hier tijd voor vrij te 
maken door bijvoorbeeld de afstand of 
simpelweg door omstandigheden. Er is dan 
natuurlijk altijd de mogelijkheid om op het 
internet te gaan zoeken. Binnen enkele 
seconden kun je zien of datgene wat je zoekt 
ergens aangeboden wordt. 
 
Zelf kijk ik vaak op eBay omdat deze 
internationaal is en door veel verzamelaars als 
startpunt wordt gebruikt. Op een zekere avond 
was ik op eBay aan het speuren en viel mijn 
oog op een 1ste versie Mitchell 3-0-8 die op 
eBay France aangeboden werd. De veiling van 
deze molen was bijna afgelopen en er was 
maar één bieding. Ik besloot mee te gaan 
bieden. Een dag later kreeg ik een e-mail dat ik 
de winnaar van het object was. 
 

 
Gelijk onder het mes 

Ongeveer een week later werd deze molen 
door de postbode bezorgd. Altijd een 
spannend moment wat je aan gaat treffen als 
het pakje opengemaakt wordt... Alles waarvoor 
ik betaald had, de molen en een boekje, zaten 
keurig verpakt in de doos. De 3-0-8 zag er 
goed uit, maar een grondige schoonmaak was 
niet overbodig. 
 
Zo gezegd zo gedaan en ik begon met 
demonteren: spoeltje eraf, beugel losdraaien, 
slinger eraf en toen...  verbazing: ik pakte  
direct een andere 3-0-8 1ste versie uit de kast 
om te vergelijken en deze was duidelijk 
anders. Met Mitchell kun je alle kanten op had 
een kennis van mij, een expert op Mitchell 
gebied, ooit eens gezegd. 
 
Maar goed, ik ging verder met het uit elkaar 
halen van de molen en de verbazing werd 

alleen maar groter. Er zaten aangepaste 
onderdelen in de molen:  

• een planamatic met een lichtgroene 
coating 

• een totaal anders gebogen antiretour 
veer 

• 2 gaatjes in de beugel zodat de 
beugelveer versteld kon worden.  

 

 
De bovenste rij met standaard onderdelen. 
De onderste rij met de aangepaste. 

Er waren nog enkele onderdelen aangepast 
maar deze vielen minder op. Dit had ik nog niet 
eerder gezien. Ook bij andere Mitchell-kenners 
was dit niet bekend en daar sta je dan... 
 
Ik heb de onderdelen onder de microscoop 
bekeken en ben er van overtuigd dat deze in 
de fabriek gemaakt zijn. Gewoon te goed 
gemaakt en zeker voor die tijd. 
 
De geschiedenis van Mitchell is voor een groot 
gedeelte uitgewist en zal voor altijd een grijs 
gebied blijven. Het achterhalen van informatie 
over deze geschiedenis is bijna onmogelijk 
doordat het bedrijf enkele keren van eigenaar 
is veranderd. 
 
Ik vermoed dat mijn 3-0-8 gebruikt is in een 
ontwikkel/test afdeling van Carpano et Pons en 
dat deze per ongeluk in circulatie is gekomen. 
Misschien hadden deze test onderdelen 
vernietigd moeten worden, wie zal het zeggen. 
Ik hoop de ware geschiedenis van deze molen 
ooit een keer te achterhalen. 
 
Alle informatie is dus welkom. 
 
Wordt dus misschien vervolgd... 
 
Dries Hanzens 
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Luctor et Emergo! 
 
Of "ik worstel en kom boven"... grapje! 
 

 
Westkapelle 

Na jaren niet meer op de wereld geweest te 
zijn (ik was geen ruimtevaarder hoor), ben ik 
weer een beetje aan 't terugkomen. We wonen 
nu met mijn lieve vrouw Corry op Walcheren 
dicht bij de zee. Een kwartiertje lopen en ik sta 
op de duin. Met belangstelling kijk ik weer naar 
naar de strandvissers. Zware jongens met 
zwaar materiaal die met veel lood proberen de 
scharren de hersens in te gooien. Op 't hoofd 
in Westkapelle staat wel eens een goeie 
buitenlander wat lichter te vissen. Recht op en 
neer met blauwgroene streamers. 
 
Ik heb me voorgenomen om met m'n 
spinhengels 15-20gr van Jan Schreiner en een 
zware Luxor eens te gaan proberen met jigs en 
Toby-lepels op zeebaars. Met een wat dikkere 
onderlijn om de buit daarna via de houten 
paalhoofd naar 't strand te slepen. Ook dichtbij 
in 't Veerse meer schijnen nog wat verdwaalde 
forellen te zitten en die ga ik tussen de surfers 
door belagen met zinkende lijnen #8 en m'n 
Orvis splitcane. Alleen weet ik nog niet wat 
voor aas ik moet gebruiken. Er zitten soms ook 
wat aardige vrouwelijke surfers tussen - dus je 
weet maar nooit! 
 
Na een telefoontje met Babs en Herman uit 
Arnemuiden, hoorde ik dat de beurs in Oud-
Empel weer gezellig en levendig was - en als 
je wat verkoopt of kan ruilen is het 
meegenomen! De kriebels kwamen weer, in 
m'n geheugen is een groot gat geslagen door 
de behandelingen, soms gaat het wel eens 
goed, maar algemeen vind ik het toch knap 
lastig. Het geheugen zou weer terugkomen, 
beloofden ze. En inderdaad na 't vinden van 
een oude doos met kunstaas, door onze 
schoenmaker gemaakt uit zink met koperen 
nagels, kwamen heel wat herinneringen boven. 
 
Frans was een meester in 't maken van de 
eerste spinners model Raphaël. Ze bestaan uit 
koperen blaadjes met dunne Franse dreggen 

en met dichtgeknepen weerhaak. Ja, zelfs in 
1955 werd al sportief gevist. Enkele rode 
wollen draadjes uit z'n vrouw d'r naaidoos 
werden op de dreg aangebracht en zorgden 
voor extra aantrekkingskracht. 
 

 
Eigenbouw… 

Ook koploodjes of antikinkloodjes voor 
spinners maakte Frans zelf uit reepjes 
platgeslagen lood. Later deed ik het hem na. 
We vingen aardig wat snoek en baars in die 
tijd. Mijn eerste hengeltje was een spinhengel 
van (DAM) "Deutsche Angelgeräte 
Manufaktur" met een ondereind van bamboe 
en de top uit splitcane. Het had een 
werpgewicht van ca 8gr; eerst zat er een 
Metro-molentje op en later, toen ik wat meer 
zakgeld had, een C.A.P.je. Een mooie tijd was 
dat! 
 

 
Koploodje 

Ook probeerden we met een spinhengel en 
met behulp van een DAM Buldo en vliegje, 
ruisvoorn te pakken! Het leukste vissen, met 
de echte vliegenhengel kwam pas later. Mij 
eerste stappen zette ik met een Orvis Otter #5 
en een Rimfly reeltje. Ik haalde het reeltje  in 
het hengelsportzaakje van Aai de Lange. Lang 
was Aai niet, eerder dik. Ook had ik daar een 
juweel van een hengeltje op de kop gekocht 
"De Lange's Special", gebouwd op een 
Fenwick blank. Ik heb al deze hengels nog, 
behalve de Otter van Peeters, die heb ik me in 
een neerslachtige bui afhandig laten maken. 
Gelukkig heb ik nog wat ORVIS splitcanes, die 
komen in mijn erfenis. Aan de zaak van "Aai 
de Lange" heb ik veel te danken. Bovenop de 
planken in de winkel stonden molens van 
Crack in rode doosjes, ORVIS - Pelican 
molens in groene doosjes en Mepps Anglia
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spinners om op de rivierbaars te vissen, achter 
de neer van de kribben. 
 

 
Met de vlieg op ruisvoorn 

Nu komen er uit de verhuisdozen de meest 
intressante dingen te voorschijn. Metro's, 
Zwitserse Records, SAP's, Luxors, Spinets, 
Feltons, Ru's Vamp, Mitchells, Croisix. Als het 
meezit en ik blijf zoals ik nu ben, hoop ik er op 
de aanstaande Eindhovenbeurs de Fransen 
mee zenuwachtig te maken. 
 

Ook vond ik nog een koffer terug die ik ooit 
kocht op reis in de Haute Savoie. In deze 
koffer vond ik een zakje met de originele tekst 
"Au Vieux Pêcheur", "Hameçons Montés" van 
Hervé, kunstaasjes, "Cuiller-Devon" van 
L.Perrot, "Poissons Artificiels" van Wyers. Het 
meest blij was ik nog met een metalen, rood 
geverfd, tuigenplankje met opschrift "Le 
Piscivore" uit de twintiger jaren. Als je het in 
kleur wilt zien moet je dat boek "Objets de 
Pêche à Collectioner" uit 1997 er maar eens 
op na slaan. 
 
Na deze terugblik ga ik een eind maken aan dit 
verhaal, steeds denkend aan onze lieve Babs 
die altijd een steun en toeverlaat is geweest!  
 
Adrie Mouthaan 
 
Afbeeldingen: auteur 

 
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
 
In Adrie Mouthaan schuilt ook een goede tekenaar… 
 

 
 

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
 

Waar wacht je eigenlijk op om zelf een artikel(tje) te schrijven ? 
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Derrik Figge  
Siegstr.  21  
53332  BORNHEIM  
Duitsland  
Tel.: 0049228474367  
E-mail: d.figge@gmx.de  
ABU / ATH-Reels / Pezon & Michel hengels 
 
Ab Plantenga 
Feike de Boerlaan 90 
1019 MP  AMSTERDAM 
Tel.: 020-6681364 
Nederlandse boeken & catalogi / Hardy holglas 
& splitcane hengels / Pezon&Michel splitcane 
hengels 
 
T.L. (Jaap) Que  
Dr.Willem Dreesweg 114  
1188 KR  AMSTELVEEN  
Tel.: 020-6434693  
Hardy & D.A.M. / Holglas hengels 
 
- 
-
-
-
-
-
 
Nieuwe leden: 
 
 
 

 
 
Douwe de Jager 
Kanaalstraat  158 
1975 BJ  IJMUIDEN 
Tel.:  06-48209297  of  0255-517185 
E-mail: kakkerlak@quicknet.nl 
Fibreglass rods 
 
Bruno Jannes 
Keizer Karelstraat  55 
8000  BRUGGE , België 
Tel.:  0032473800482 
E-mail: bruno.jannes@telenet.be 
 
Bernie Plantaz 
Severenstraat  156c 
6225 AH  MAASTRICHT 
Tel.: 043-3625166 
E-mail: b.plantaz@zonnet.nl 
Hengels & molens v.a. 1970 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Johan Haerynck 
Hans van Loenen 
Arien Munneke 
Hans-Jürgen Niziak 
Wolfgang Prims 
Adrie Rovers 
Dirk Torchalla 
Alex van der Velden 
Michel Vercoelen 
 
 

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘ 
 

 
OPROEP: 

 
Mochten er leden zijn die op de Eurobeurs van vorig jaar (of een van 
onze andere beurzen) foto's hebben gemaakt, of van plan zijn om op de 
komende Eurobeurs foto's te gaan maken, wil deze doormailen naar de 
webmaster/redacteur t.b.v. de website en voor het meezenden met 
persberichten. 
 
Onze dank hiervoor is groot ! 
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