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Toen was service nog heel gewoon... 
 
Ik zie het de laatste tijd wel vaker: komt er 
iemand met een vrij nieuwe molen met een 
mankement. En of er reserveonderdelen voor 
zijn? Tja, 12 kogellagers en 13 ongelukken, 
meestal is de schade niet te verhelpen of de 
onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar. En daar 
sta je dan, hoe anders was dat pakweg zo'n 50 
jaar geleden toen de meeste molens nog 
gewoon in Europa gemaakt werden. Elk merk 
had zo zijn eigen dealer en ook service 
systeem zodat in geval van mankementen, de 
molen snel gerepareerd kon worden of de 
juiste onderdelen besteld konden worden.  
 
Meestal hadden de hengelsport winkeliers 
onderdelen op voorraad, vaak van de molens 
die zij verkochten. Ik herinner mij mijn eerste 
Mitchell 308 waar ik gewoon reserve 
onderdelen voor kon kopen in 1981. 
 

 
Onderdelen dozen van Mitchell 

De molens bleven ook langer in het gamma, 
niet elke 6 maanden een nieuw model. Zodat 
de voorraad aan onderdelen overzichtelijk 
bleef en de service ook gegarandeerd kon 
worden. Als ik zie wat voor een moeite er 
gedaan moet worden om aan onderdelen voor 
moderne molens te komen kom ik voor mijzelf 
tot de conclusie dat het vroeger toch beter 
was. 
 
Als ik de grote merken van toen er bij pak 
begin ik met Mitchell, helaas is hun ster aan 't 
tanen. Één van hun sterke punten was het op 
voorraad hebben van onderdelen wereldwijd. 
In zogenaamde dealerdozen waren de 
onderdelen per type molen gesorteerd. 
Daarnaast waren er de kleine fieldkits met de 
onderdelen voor snelle reparaties. Naast 
Mitchell had ook ABU een prima dealer 
service. Ik heb in de loop der tijd een aantal 
van deze dozen weten te bemachtigen zodat ik 
nooit zonder onderdelen kom te zitten en ook 
anderen kan helpen. 
 
Onderdelen worden schaars en het loont de 
moeite om, als de kans zich voordoet, de 
reserve onderdelen van de molens die je 
gebruikt te vergaren! 
 

Dries  Hanzens 
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