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My good old ABU 55 
 
Kwamen in een vorig artikel de Jack Hilton 
karperhengels aan bod, dan hebben we het 
nu over iets anders. Op een werphengel 
hoort nu eenmaal een molen en wat dat 
betreft heeft het Zweedse ABU een 
ongelofelijke reputatie. Waren in de jaren 75-
80 vooral de groen-witte ABU’s Cardinal 33 
en 44 erg populair in onze lage landen, dan 
was er nog meer moois te koop vanuit 
Zweden. Wat te denken van de zwarte 
Cardinals 54, 55 en 57 die vooral in 
Engeland, als bakermat van de karpervisserij, 
immens populair waren? Later verscheen er 
ook nog een wondermooie kleine 52. Zijn er 
ooit mooiere molens gemaakt dan de 50-
serie van ABU? Smaken verschillen, maar 
waar iedereen het over eens is: het is 
kwaliteit. Gebouwd voor een levenslang 
gebruik. 
 

 
De ABU Cardinal 55 
 
Vandaag bespreken we de populaire ABU 
cardinal 55 uit de periode 1978 tot 1982.  
Het eerste wat opvalt wanneer je de 
diepzwarte molen bekijkt, is de uiterst strakke 
vormgeving. Elk detail is overdacht en er zijn 
geen onnodige (lees moderne) 
overbodigheden te vinden. De vormgeving is 
zeker niet verouderd naar hedendaagse 
begrippen. Alle lijnen lijken vloeiend in elkaar 
over te lopen. De slingergreep is desgewenst 
omzetbaar van links naar rechts in 
tegenstelling tot de modellen uit de 150-serie 
(types 152-154-155-157) waar dit niet 
mogelijk is.  
 
De ABU 55 is geen echte lichtgewicht met 
zijn 397 gram (ter vergelijking: een Mitchell 
300 pro uit dezelfde periode weegt toch ook 
370 gram en een vergelijkbare Penn 
spinfisher 450SS,die echter een volledig 
aluminium spoel heeft, 445 gram ). Daar 
hebben moderne lichte molens toch geen 
concurrenten aan. 

Het molenhuis, de rotor en het zijdeksel zijn 
gemaakt van aluminium en voorzien van een 
uiterst degelijke zwarte laklaag. Corrosie aan 
het huis komt dan ook vrijwel niet voor. Zelfs 
filiforme corrosie (= hardnekkige corrosie die 
doorkruipt onder de laklaag) is zeer zeldzaam 
waar te nemen op deze 35 jaar oude molens. 
Dit komt waarschijnlijk ook omdat deze 
compacte molen vrijwel nooit aan zee werd 
gebruikt – zout is een geducht tegenstander 
bij ontstaan van dit fenomeen. In de periode 
1980 was er wel meer op de markt in een 
kleurcombinatie zwart/goud – denk maar aan 
o.a. de Optonic beetverklikkers en de Mitchell  
300 pro. Noem het maar de “John player 
special” periode. 
 
De beugel is gemaakt van RVS veerstaal en 
in combinatie met 2 RVS beugelveren quasi 
onverwoestbaar. Bij ABU koos men voor de 
oplossing met 2 in plaats van 1 beugelveer 
om het euvel van een haperende beugel te 
vermijden. De beugel springt met het geluid 
van een dichtslaande brandkastdeur toe. 
Trefzeker, keer op keer. 
 
De met een drukknop te verwijderen 
overkapte spoel, is volledig gemaakt van 
kunststof en dat was in die jaren eerder 
ongewoon. Het materiaal van de spoel is 
POM. (ook Delrin of Polyacetaal geheten). 
Dat was in die tijd een relatief nieuwe 
thermoplastische kunststof. Voordeel was 
zeker het lage gewicht, de maatvastheid bij 
vervaardiging van onderdelen en het mooie 
uiterlijk,in dit geval in combinatie met de 
goudkleurige opdruk. Nadeel is de 
uiteindelijke gevoeligheid voor inwerking door 
het UV-licht (verbrossing en verkleuring) en 
de nadien optredende scheurgevoeligheid. 
Vooral als de spoelen ouder worden kunnen 
ze breken, hierbij is dan tevens één van de 
nadelen van de molen genoemd. Het is een 
bekend feit dat de spoelen uiteindelijk 
breken/stukspringen door verbrossing. De 
originele spoelen ondervullen met rotvrij 
garen i.p.v. nylon of de originele ABU 
kunststof opvulring gebruiken, helpt de 
spanning van opgespoeld nylon op de 
spoelen te verminderen en verlengt hun 
levensduur. Ook in de winterperiode, als men 
niet vist, de nylon van de spoel halen verlengt 
de levensduur. Breekt de spoel dan toch 
(uiteindelijk) dan zijn er gelukkig alternatieven 
in de vorm van nieuwe aluminium spoelen die 
(via eBay internet) nog te koop zijn. Voor het 
geringe gewichtsverschil en de prijs van +/- 
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30 EUR moet je het zeker niet laten. 
Originele (gebruikte) kunststof spoelen zijn 
soms ook nog op eBay te vinden. 
De spoelcapaciteit van de standaard spoel is 
290 meter 0.25 mm en 200 meter 0.30 mm. 
Dat geeft tevens ook de ideale lijndiktes aan 
voor deze molen. 
 
De slingergreep is omzetbaar van links naar 
rechts. Deze constructie is na verloop van tijd 
niet geheel spelingsvrij. Reden daarom dat 
de axiaalspeling  die kan optreden door mij 
wordt opgeheven met nauwkeurige 
dikteshims (dikterondsels), of nog beter: ik 
maak op de draaibank gewoon een stel verse 
nauwkeurige bronzen busjes met nauwere 
toleranties. 
 
Centraal in de rotor van de molen zit één 
degelijk kogellager. Het molenhuis zelf heeft 
verder de reeds genoemde 2 sinterbronzen 
busjes als lagering voor de hoofdas. Simpel, 
doeltreffend en uiterst probleemloos, ook na 
35 jaar intensief gebruik! Ik vraag me ernstig 
af waarom in moderne molens perse 
minstens 10 kogellagers moeten zitten en 
dan zijn die dingen nog na 3 seizoenen vaak 
versleten. De moderne wegwerpmaatschappij 
zeker? 
 
De circlips, die het kogellager op zijn plaats 
houdt, is het enige onderdeel van de molen 
dat kan roesten in (zee)water. Dus steeds 
even invetten bij montage. 
Vergeet nooit dat het standaard gemonteerde 
kogellager niet waterdicht maar alleen 
stofdicht is (dit wegens de metalen 
afdichtingsplaatjes). Dus nooit 
reinigen/onderdompelen in een detergent om 
vetresten/vuil te verwijderen bij een groot 
onderhoud. Het detergent lekt binnen in het 
lager en spoelt het smeervet weg of tast het 
aan. Ik borstel zelf de interne 
molenonderdelen steeds af in een bakje met 
white spirit en laat het hoofdlager absoluut 
ongemoeid. Wel opletten met de slipknop, 
antiretourknop en kunststof greepje van de 
slinger: deze kunnen een weinig wit uitslaan 
bij reiniging met white spirit en dat pas na 
afdrogen. Is wel even schrikken als dit je voor 
het eerst overkomt. Eenvoudig te verhelpen 
door slechts kort af te wassen en daarna 
direct goed af te drogen en in te spuiten met 
siliconenspray. 
 
De slingergreep vereist enige aandacht : de 
inwendige zeskant waarmee deze op de 
hoofdas zit gefixeerd,lubbert uit na verloop 
van tijd, enige oplossing is vervangen door 

een andere (nieuwe) slingergreep. Ook de 
slinger steeds stevig aandraaien met de 
bijhorende gekartelde bout vermindert de 
kans op dit probleem. Er bestaat ook een 
slingeruitvoering met twee platte kanten  op 
de hoofdas, deze heeft dit hardnekkig 
slijtageprobleem niet. (De 150 serie van ABU 
heeft dit probleem niet omdat de slinger hier 
rechtstreeks in het hoofdtandwiel wordt 
gedraaid. De slinger is hierbij niet omzetbaar 
naar de andere zijde.) 
 
In het molenhuis vinden we het hart van de 
molen: een bronzen hoofdtandwiel en een 
chroomnikkelstalen wormwiel. Aan deze 
constructie dankt de 55 zijn zijdezachte, 
spelingsvrije en toch krachtige loop. Dit 
geheel is bij normaal gebruik en onderhoud 
onverslijtbaar. Wisten we veel in die tijd dat 
die dingen zo enorm goed waren... 
 
Demontage en montage van de onderdelen 
kan met eenvoudige gereedschappen, een 
gevolg van de simpele goed doordachte 
opbouw van het geheel. Het originele ABU-
sleuteltje bewijst hier goede diensten. 
Verder is er een kunststof hulptandwiel dat 
via een ingenieuze gleuf zorgt voor een 
mooie gelijkmatige opspoeling van het nylon. 
Voor een molen uit de jaren '80 is de 
opspoeling zeker mooi  evenwijdig te 
noemen. Wat de molen doet met het 
superdunne moderne dacron weet ik niet. Het 
lijkt me niet aan te raden dit te gebruiken 
wegens de kunststof spoelen. 
 
De antiretour bestaat in twee versies: 
zachtratelend en volledig geruisloos. Deze 
laatste ingenieuze versie, die gemonteerd is 
vanaf 1980, heeft wel een grote terugslag en 
grijpt dus minder direct aan. Ik prefereer 
persoonlijk de oudste "ratelende" versie. 
 
De achterop het molenhuis te bedienen slip 
van de molen heeft een goede reputatie. 
Toch vereist deze wat zorg bij de 
onderhoudsbeurten. In de loop van de jaren 
heeft vooral mijn vismaat Jos Van Springel uit 
Geel heel wat getest en talloze verbeteringen 
aangebracht. Hierbij een overzicht: 
 
Allereerst geeft polijsten van de metalen 
veerstalen plaatjes in de slip zeker goede 
resultaten. Dit kan op een vlakke ondergrond 
met zéér fijn schuurpapier. De beste methode 
is gewoon het schuurpapier op een mooi 
vlakke ondergrond te leggen, hierop het 
veerstalen plaatje dat met de top van de wijs- 
of middelvinger zachtjes wordt neergedrukt. 
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We beschrijven dan kleine cirkelvormige 
bewegingen om aldus tot het vereiste 
resultaat te komen. De originele zwarte 
slipschijven uit frictiemateriaal worden ook 
zeer fijn opgeschuurd (ook minimum korrel 
1200 of fijner) en ik smeer ze persoonlijk een 
weinig  in met grafietpoeder (met de nadruk 
op weinig). Dat geeft zeker verbetering t.o.v. 
de standaard setting. Zeker de slipschijven 
niet insmeren met vet of olie of er lukraak 
grafietpoeder tussenstrooien. Dit vermindert 
sterk de goede werking. 
 
We hebben ook proeven gedaan met zuiver 
teflon schijven (goede slipwerking, doch te 
weinig doseerbaarheid van de slip). 
Ook het plaatsen van moderne "carbontex" 
slipschijven deed het niet echt geweldig in de 
molen. Idem: te weinig doseerbaarheid. 
 
Vilten schijven waren een andere oplossing 
dachten we; ook deze waren helemaal geen 
lang leven beschoren als je de slip eens goed 
toedraaide en een karper besloot deze eens 
te testen. De prullenmand in ermee... 
 
Uiteindelijk kwamen Jos en ik tot het plaatsen 
van taaie leren slipschijfjes voor het bekomen 
van een boterzachte goed doseerbare slip 
(voor de geïnteresseerden diam. 18 mm -
centraal 10 mm – dikte zeer belangrijk: exact 
1 mm). De schoenmaker begreep er niets 
van: waarom kwam ik steeds vragen naar 
diverse stukjes leer? 
 
Als laatste verbetering kan de interne 
ratelveer van de slip een weinig schuin 
weggeplooid worden om een beter opstarten 
van de slip te bekomen.  
Ok, uw interesse is gewekt en we willen een 
ABU 55 kopen bvb op de beurs: waar letten 
we op? 
- Eerst de algemene staat:  beschadigingen 
aan huis of lak? 
- Laklaag specifiek op de molenvoet kan je 
veel vertellen over het gebruik. 
- Het bouwjaar staat bij ABU op de 
binnenkant van de molenvoet (bv 800600 – 
dit betekent : 80=1980 06=maand juni 00= 
dag, in dit geval : in de loop van de zesde 
maand) 
- Verkleuring van de spoel en het kunststof 
greepje. Een witte waas duidt op lange 
blootstelling aan UV licht. Dit is niet goed 
voor de spoel i.v.m. verbrossing en ziet er 
ook niet uit. Kan visueel wat weggewerkt 
worden met siliconenspray of speciale 
producten uit de autowereld om 
kunststofbumpers op te kuisen. Of hou 

rekening met een meerkost voor een nieuw 
aan te schaffen aluminium vervangspoel (via 
internet) 
- Haarscheurtjes in de spoel (bovenop, vlak 
naast de RVS drukknopring) – deze duiden 
op een mettertijd  te verwachten breuk. 
- Beugeloverslag testen. Wegens de 2 veren 
moet dit zeker probleemloos gaan.  
- Inspectie van de werking van de antiretour – 
er bestaan 2 types – zie hierboven. 
- Slinger inspectie (is de inwendige zeskant in 
goede staat? – hiervoor moet men de slinger 
even los nemen van de molen voor nader 
nazicht). Hoe is de axiale (zijdelingse) 
speling? 
- Draait de molen soepel en slagvrij? 
- Manueel testen van de slip en slipratel en 
tevens zien of de spoel slagvrij draait (is de 
centrale as niet krom? Dit komt gelukkig 
weinig voor door de dikke degelijke uitvoering 
van de as)  
- Is de spoel nog verwijderbaar met de 
drukknop? Soms blijken spoelen 
onverwijderbaar te zijn (wegens een 
gebroken veertje in de spoel) 
- Zijn de stickers op de beide zijkanten van 
het molenhuis nog aanwezig (en identiek) en 
in goede staat ? 
- Uiteindelijk de prijs: een slechts weinig 
beschadigd, mooi exemplaar betaal je 
gemiddeld nog 75 tot 125 EUR. Voor echt 
gave exemplaren in de doos een merkbaar 
hogere prijs. 
 
Geef nu toe, voor een klein handvol Euro’s 
een echte Zweedse schone in huis halen... 
dat laat je toch niet staan? Ik in ieder geval 
niet! 
 

Ignace Van de Wiel 
optitech@telenet.be 

 
 

 
 


