
UIT HET REPARATIEHOEKJE VAN CARL 
 
Elke keer als ik huiswaarts ga na afloop van de 
halfjaarlijkse VHV-beurs, heb ik meer bij me 
dan waarmee ik beurswaarts ging. 
Uiteraard is dat niets bijzonders. Het overkomt 
wel meer van ons. Evenwel, voor mij zijn er 
altijd wel wat klusjes voor anderen bij. Vriend 
Iwan neemt toch wel een zeer bijzondere 
plaats in. 
Met een labeltje "svp nieuwe tandwielen, 
Nettuno P2 misschien" wist hij me weer feilloos 
een dag werk te verschaffen. Geeft verder niet 
Iwan; die draaibank staat er ook niet voor Jan 
L. 
 
Het te repareren object betrof een werpmolen 
van naar mijn schatting begin jaren vijftig. Een 
Albatros, uiterlijk leek hij wel wat op een 
grotere Nettuno. De kop en spoel van de 
molen hadden veel constructie-details gemeen 
met de welbekende Benora. Maar ik houd het 
er op dat het om een Italiaan gaat. 
 
Na demontage bleek "tandwielen vervangen" 
ietwat rooskleurig voorgesteld. Deze 
onmisbare zaken in onze lievelingen bleken 
niet meer aanwezig (iets waar ik al eens 
eerder over geschreven heb). Blijkbaar zijn er 
zulke slechte legeringen gebruikt, of verkeerde 
smeermiddelen, dat de tandwielen uiteen 
vallen. Het is dus zaak als je een werpmolen in 
je bezit gekregen hebt die je aan je 
verzameling wilt toevoegen, deze volledig te 
demonteren, daarna te reinigen met 
wasbenzine, vervolgens te laten drogen en 
met een zuurvrij smeermiddel te smeren, 
waarna de zaak weer gemonteerd kan worden. 
 
Iwan's molen was een schoolvoorbeeld van 
zaken waarop men niet had moeten besparen. 
Kroonwiel volledig weg, pignon in slechte 
staat, lagering van de kop uitgevoerd met een 
vroeg soort kunststof die ook al op het punt 
stond te overlijden. 
 
Zoeken in de onderdelenbakjes. Het magazijn 
barst nog altijd niet uit zijn voegen hoor! Iwan, 
Herman en Joy behoren tot de weinigen die 
wat inleveren. 
Tussen alle tandwielen eigenlijk niks 
bruikbaars te vinden. Het liefst gebruik ik als 

donor een molentje dat in mijn ogen geen 
waarde heeft, vroege Japanners en zo. 
In dit geval bleek inderdaad een Nettuno P2 
een geschikte donor te zijn. Van alle modellen 
die onder de naam Nettuno werden 
vervaardigd, was de P2 uitgerust met nette 
messing tandwieltjes en een inklapbaar 
slingertje. Per slot van rekening was dit een 
van de duurste (vast wel 16 of 17 gulden). 
Dus, incomplete P2's gaarne inleveren op de 
volgende beurs. 
 
Na wat passen en meten besloot ik te starten. 
Gaat het fout, dan heeft Iwan pech. Asje van 
het Nettuno tandwiel op 5 mm brengen, nieuw 
messing koplager gedraaid, pignon op maat 
gedraaid en op de nog aanwezige messing 
asstomp van de kop gesoldeerd. Kop met 
lager werden op de plek gefixeerd met een U-
vormig staaldraadje met aan beide zijden m2. 
 
Jammer dat één van de speciale moertjes weg 
was. Maar wat je allemaal met een 
spaaknippel kunt doen, houd je niet voor 
mogelijk. Twee minuten later was het moertje 
gekopieerd. 
Het pas maken van het hoofdtandwiel was 
meer werk. Tandwiel glad draaien aan de 
achterzijde, centreren en een zuiver gat van 
5mm ruimen. Jammer, weinig "vlees" voor het 
bevestigen van tandwiel aan de as. Speling 
opmeten, naafje van 30 bij 3 mm gemaakt en 
tegen het tandwiel gesoldeerd. Dit leverde 
voldoende draagvlak op om het tandwiel op de 
as te solderen. Volgende actie: anti-retour 
repareren. Van alle anti-retour systemen die ik 
inmiddels gezien heb, komt de Albatros wel in 
aanmerking voor een ereprijs. Hoe komt een 
mens op zo'n idee? Het weer werkbaar maken 
van dit onderdeel leverde nóg meer 
hoofdbrekens op dan de tandwielen. Een 
schuifblokje van een japannertje + extra gaatje 
in de hoofdas resulteerde weer in een werkend 
geheel. 
Het eindresultaat is een toch wel leuk, volledig 
werkend molentje uit het begin van de jaren 
vijftig. 
Iwan, veel plezier ermee! 
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