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Reddingsoperatie DAM Quick 110N 
 
Op een van de Eurobeurzen, inmiddels zo’n 2 
jaar geleden, kwam ik bij een verzamelaar / 
exposant weer iets tegen, iets wat ieder 
normaal mens laat liggen. Maar ja, ik ben 
zeker geen mens en nog minder normaal, en ik 
stel me nogal eens tevreden met datgene waar 
een ander geen brood meer in ziet. 
 
In het onderhavige geval betrof het een DAM 
Quick 110N met een klein defect, de 
molenvoet was uit het carter gescheurd, en 
was pleite, foetsie noem maar op. De prijs was 
er uiteraard naar, ik heb niet eens afgedongen. 
Ik heb die kleine Dammetjes altijd aardig 
gevonden en ooit heb ik er eentje gekocht bij 
Jan Schreiner, in een vlaag van 
verstandsverbijstering. Eerst een hengel voor 
ultralicht spinnen, Fl. 82,50, daarna een molen 
Fl. 56,50. Ja, bij Ome Jan kon je je centen wel 
kwijt, de guldens ook trouwens. 
 

 
Voor velen niets meer dan een waardeloos 
wrak… 

 
Thuisgekomen ontdeed ik de als mummie 
ingepakte molenoverschot van haar windsels. 
Om te voorkomen dat de smeermiddelen naar 
buiten konden druppelen had de verkoper het 
ding secuur met afplakband omwikkeld. 
Waarschijnlijk was hij in een eerder leven 
balsemer van farao’s of zo geweest, het was in 
ieder geval heel secuur gedaan. Ja, uitgepakt 
zag ik wat ik weer voor ellende over mij had 
afgeroepen, de voet was weg, jammer, maar 
de ravage hierdoor aangericht mocht er zijn, 
eerste reactie, shit weer 10 euro naar de 
kl…n!!! En ik moet al zo op de kleintjes letten!  
 
Maar, enkele dagen later had zich het plan 
gevormd om eens een vooronderzoek te 
starten naar het weer bruikbaar maken van 
Dammie. Het ding volledig gesloopt, goed 
gereinigd, de analyse leverde ook een 

gesneuveld blokkeersysteem van de 
drukknopspoel op, dus eerst alles op een rijtje 
zetten: 
 
1. carter repareren 
2. spoel 
3. lakken  
4. monteren en smeren 
 
Ja, het carter van mijn Dammetje was dermate 
fragiel dat aan lassen niet hoefde te worden 
gedacht, waarschijnlijk was het iets als 
verbrande apfelstrudel geworden, deze optie 
viel dus gelijk af. De voet van een andere 
molen afzagen en hierop een plaatje solderen 
leek een leuk plan, echter tegen de tijd dat 
beide componenten op de juiste temperatuur 
waren zakte een van beiden in elkaar, na 2 
keer heb ik dit dus laten varen. Goede raad is 
vaak niet zo heel duur, en ik kom uit een 
geslacht van geniën. 
 
Ik heb wel eens gedacht dat Leonardo da Vinci 
een voorvader moet zijn geweest, maar ja 
gezien zijn geaardheid valt die af, dus moet de 
genialiteit iets dichterbij in de familie zitten. Ik 
besloot een aantal molens uit de rommelbak 
neer te legen en eens goed te gaan kijken 
welke mogelijk donor kon worden door zijn 
voet te laten amputeren. 
Na enkele minuten kijken met mijn 
kennersoog, ja, een kenner ben ik ook, alleen 
weet ik niet van wat, kwam ik tot de conclusie 
dat een Mitchell, model weet ik veel, 324 of zo, 
de beste optie was, dus in het kader van de 
Europese gedachte een prima oplossing. 
Meerdere malen leerde het verleden anders, 
echter wij leven, nu althans nog, in het heden, 
dus, de zaag in de Mitchell gezet en daarna 
passen om te zien wat er bij Dammie nog 
geamputeerd moest worden. 
 
Daarna een beetje vijlen passen en meten, 
rotzooien, en zowaar daarna het leek er weer 
op. Gelukkig had ik enige dagen tevoren mijn 
meest geliefde merk 2 componentenlijm 
gevonden, jammer, maar ik moest ze ook nog 
betalen. Na alles goed ontvet te hebben heb ik 
beide delen GELIJMD!!! Nadat de lijm goed 
uitgehard was heb ik eens flink kracht gezet op 
de lijmverbinding, alles leek goed gelukt, dus 
verder met  “operation rescue”, het goed 
passend krijgen van het zijdeksel gaf meer 
problemen dan het lijmen van de voet. Maar 
ook dit lukte na wat minder vriendelijke 
woorden, er was zeker geen woord Frans bij, 
geen Duits ook trouwens. 
 



 . 

Langzaam maar zeker werd alles weer 
opgebouwd met de lijm van “Meneer de Uil”, 
daarna volgden vijlen en  het schuurpapier in 
diverse korrelgroottes. Uiteindelijk leek het 
zowaar weer op een werpmolencarter, maar ja, 
de lak die er op die Dammetjes zit heb ik nog 
steeds niet ontdekt, dus heb ik er maar 
Hammerite op gekwast. 
 

 
Ome Carl maakte hem weer gebruiksklaar! 

 
Per slot van rekening wil ik hem echt gaan 
gebruiken en ik sla Dammetje hoger aan dan 
een ABU 33! Beste medeverzamelaars, de slip 
is heel wat beter dan die van de ABU en het 
loopwerk kan heel goed model hebben 
gestaan voor de ABU. 
Het blokkering mechanisme van de spoel is 
een verhaal apart, dit is echt priegelwerk, het is 
niet alleen de as herstellen, ook het 

afneemmechanisme in de spoel moet uit 
elkaar. Na het smeren, oliën,  poetsen en wat 
dies meer zij ben ik toch best tevreden met het 
resultaat en zal het de komende beurs in Oud 
Empel meenemen om het aan de vorige 
eigenaar te laten zien, dan kan deze eens 
genieten van wat een Hollandse prutser voor 
elkaar krijgt. De foto’s zijn achteraf gemaakt 
door een collega, degene aan het begin van 
het artikel laat zo ongeveer de toestand zien 
waarin ik hem heb gekocht, de onderste na 
reparatie. 
 
Mijn bijdrage aan ons blaadje heb ik  weer 
geleverd, nu wachten we op de anderen.  Maar 
ja, sinds enkele jaren geniet ik van de VUT en 
dacht ik om te komen in de vrije tijd. 
Persoonlijk dacht ik aan gitaren en luiten, maar 
baarstonnetjes, wormenbakken met echte 
visjes er op wil ik niet bij voorbaat uitsluiten, 
grinnik, maar ja niets van dat alles. Compleet 
met houtworm, by the way, ik zoek nog een 
jachtgeweer, dat is handig voor de houtworm. 
 
Betsy, my love (AJS model 30 bouwjaar 1956), 
is gereviseerd, en wordt op betrouwbaarheid 
getest. Uiteraard alleen als het niet regent en 
de temperatuur niet onder de 18 graden is, 
mijn buurvrouw wilde de badkamer 
gerenoveerd hebben, dat is gelukt. Een 
probleempje hierbij is dat ik het gevoel heb nu 
zelf gerenoveerd te moeten worden. Zou 
ouderdom echt met problemen komen? 
 
Maar nu genoeg ge-o-ha, allemaal de groeten 
van 
 

Carl Kuipers,  
Voor al uw reparaties, goed en beslist niet 

duur!
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