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Een schatje, of, shit het beugelveertje is gebroken! 
 
Zo af en toe word ik benaderd voor 
reddingsactiviteiten voor pas aangeschafte 
werpmolens die, na nader inzien, toch wat 
minder bruikbaar waren als in eerste instantie 
werd gedacht. 
Mogelijk was de verkoper iets te optimistisch of 
had de koper mogelijk zijn bril niet goed 
schoongemaakt! 
Wat meestal wel goed is, de gevraagde 
pecunia, en verhaal is meestal niet mogelijk. 
Vorig jaar mocht ik een ABU 44 herstellen, ook 
Marktplaats.nl!  
 
Dit was veel priegelwerk en als ik niet een 
bescheiden werkplaatsje had met voldoende 
technische hulpmiddelen zou het nog lastiger 
voor me zijn, soms zelfs onmogelijk. 
Echter, ook aan mijn activiteiten hangt een 
(zeer) bescheiden prijskaartje, en ondanks dat 
wordt het object toch te duur of 
onaantrekkelijk. 
Vaak loopt het uit op een teleurstelling, ik koop 
daarom maar liever in Empel of Eindhoven. 
Daar kan ik het even goed bekijken en wordt 
een teleurstelling tot een minimum 
teruggebracht. 
 
De eigenaar van de ABU was toch zo 
tevreden, dat ik mij kortgeleden mocht buigen 
over enkele Pelikans model 50 om deze voor 
hem wederom visbaar maken. 
De kennelijk heel tevreden eigenaar, Michel, 
mailde me daarop of een vriend van hem bij 
me mocht aankloppen om zijn pas verworven 
Alcedo Micron eens onder handen te nemen. 
 
Geen probleem, na verbouwen van 2 
badkamers, 2 toiletten, 2 daken van schuur en 
carport raak je een beetje door het werk heen. 
Gelukkig heeft een bevriende motormuis me 
verblijd met 2,5 motorblokken van een Triumph 
t20sl, 60kg schroot met de vraag of ik er 1 
goede van kan maken. Dat noemen ze pas 
een “uitdaging”. Ik las dat ze 245 km per uur 
gehaald hadden op de zoutvlakte van 
Bonneville Utah. Ongelofelijk, maar dat 
wetende ga ik voor 145 km/uur. 
De hoge zuiger is al besteld in Amerika en 
komt binnenkort binnen… 
 
Dus zo kwam er een groot pakket, 2 Penn’s, 1 
Crack en de Alcedo huize Kuipers binnen. 
En werkelijk, een schatje, ik begrijp best dat er 
mensen lyrisch van worden. Ik kende de 
dingen alleen uit de boeken van Jan Schreiner, 
ik verdenk hem ervan dat hij toendertijd 
aandelen in Alcedo had. Maar, ere wie ere 
toekomt, hij wist verrekt goed wat GOED was. 

Tja, dan zit je met zo’n minimolen in je handen, 
eens kijken. Draaien en ja, het lijkt wel 
schuurpapier, diagnose koplager kaduuk. 
Beugel, gebroken, de soldering, met zilver, 
was gesneuveld, voor de rest alles heel netjes. 
Mijn vriend Cor vond hem ook prachtig, een 
dotje. 
Zelf was hij even op de motor, januari dus, van 
Enkhuizen naar Apeldoorn gereden om de 
werpmolendokter te raadplegen voor een 
reparatie aan zijn ABU 66. Dat koste weer 
bijna een dag draaien, vijlen, vloeken en ga 
maar door. Waarom ABU die beugeldelen van 
kunststof maakte is me een raadsel, maar om 
een aluminium kopie te maken ben je een 
beste tijd bezig. 
 
Ja, en dan eerst een heleboel e-mailen met 
Björn, de eigenaar, wat is de bedoeling van de 
Alcedo? Wil je er mee gaan vissen? Kennelijk 
is het de bedoeling dat de Alcedo op een oude 
glashengel van de Firma Sciarone zou komen. 
 
De Crack en Penn’s waren vlot hersteld, 
daarna de Alcedo. Het demonteren is, vaak bij 
die hele oude dingen een crime. Maar om 
geruis te lokaliseren moest het hele ding uit 
elkaar. 
Om de beugel van de kop los te maken heb ik 
maar een grote schroevendraaier verslepen, 
dat spul was anders niet los te krijgen. De 
moer die de kop vasthoudt was het volgende 
verhaal. 
Waarom gebruiken ze nu geen zeskant? Nee 
hoor, een rond ding met een smalle gleuf. De 
verpestte schroevendraaier paste niet, dus het 
volgende hulpstuk gemaakt. Dit werkte 
uitstekend, maar vergde veel kracht. Daarna 
het demonteren van de slinger, uiteindelijk heb 
ik de stift maar uitgeboord. Niets hielp.  
Wat simpel schroefwerk leverde de restanten 
van het koplager. Cup en cone constructie, net 
als in een fietswiel. Kogeltjes van 1,5 mm… Ja 
een oude vijand had zijn werk gedaan, roest. 
 
De cupjes verwijderd en opgespannen in de 
klauwplaat en ze daarna zoveel mogelijk weer 
opgezuiverd, idem voor de cones. Daarna op 
zoek naar nieuwe kogeltjes, het eerste idee 
was Bretton, te groot dus. Uiteindelijk toch het 
juiste spul gevonden en daarna weer 
monteren. Ga er maar eens voor zitten, met 
die kleine pestkogeltjes, als er een valt vindt je 
hem bijna niet meer terug. Uiteindelijk was 
alles weer netjes in elkaar en liep het weer 
redelijk. Helemaal goed krijg je ze nooit meer. 
En om alles nieuw te maken wordt veel te 
duur. Dat kan ik alleen voor mezelf doen, en 



 .

dan zou ik proberen er 2 kogellagertjes in te 
zetten. 
Een nieuw pennetje voor de slinger gedraaid, 
daarna het spul weer in elkaar gezet en 
gesmeerd. Ik gebruik al jarenlang nagenoeg 
geen vet in molens, een likje aan de 
tandwielen, voor de rest op de draaiende delen 
een drup olie, dat is meer dan genoeg. 
 
Daarna de beugel repareren, die dingen zijn 
soms met tin gesoldeerd, meestal echter met 
zilver en dat maakt het er niet makkelijker op. 
Ik denk dan meestal aan een juwelier die zelf 
een atelier heeft en sieraden maakt. Alleen 
kom je dan weer met de prijs te zitten, het ding 
wordt onbetaalbaar. 
Dus heb ik eerst maar eens een proefstukje 
gemaakt, een oude beugel gesoldeerd met 
zilver. 
Het resultaat was dermate bevredigend dat ik 
maar gelijk een opstelling voor de Alcedo 
beugel heb gemaakt. Machineklem, spaak en 
bankschroef. Kort daarna was de beugel 
keurig met zilver gesoldeerd. 
Ja dan het laatste stapje denk je, beugel 
monteren. Na wat geklier om het veertje op zijn 
plek te krijgen beugelplaatje gemonteerd. Even 
kijken of het naar behoren werkt, twee keer 
feilloos, derde keer, shit, het zal toch niet waar 
zijn? En ja hoor, dat k….e veertje gebroken. 
Gelukkig weet ik inmiddels wat in die kleine 
dingen past en nu zit er een roestvrij veertje in. 
 

 
Dit is de Alcedo naast een oude AJS 
wirewound zuiger van mijn twin. Boring 72 
mm! 

 
Al bij al is het een zeer acceptabel geheel 
geworden, maar zelden heb ik zo’n lastig ding 
onderhanden gehad. Alleen de Hardy’s zijn 
lastiger, vooral als een zekere verzamelaar zijn 
krachten er op heeft beproefd. 
Ik stop er maar eens mee, genoeg uit het 
reparatiehokje van Carl. 
 

Ik wens Björn veel plezier met zijn Alcedo op 
de Rapier van Van Beurden, net zoveel plezier 
als ik had met de reparatie! 
 

Carl Kuipers 
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Al dit leuks gemist ? 

 

 
Zorg dat je er deze keer bij bent ! 


