
 . 

Deutsche Gründlichkeit 
 
Herkennen jullie dat ook? Tussen de vele 
visspullen die je in de loop van de jaren 
vergaart, springt er altijd wel iets tussenuit. 
Wat de reden ervan ook is: gekregen als 
cadeau, gespaard van zuurverdiende centen, 
bij toeval gevonden, een speciale 
herinnering, enz. 
 
Als ik zelf zo mijn molens bekijk, dan zijn er 
toch enkele die een speciaal plaatsje 
verdienen door hun uiterlijk of staat van 
dienst. Vandaag is dat de DAM Quick 
Finessa 110N en zijn iets groter broertje de 
220N. Dam staat voor "Deutsche Angelgeräte 
Manufaktur". De firma bestaat nog steeds en 
vervaardigt sinds 1902 hengelsportmateriaal. 
De 110N is van grootte vergelijkbaar met de 
ABU 3/33, de 220N met de ABU 4/44. De "N" 
verwijst naar het type waarvan de slinger niet 
omzetbaar is van links naar rechts. 
 
Bladerend door het serviceboekje van mijn 
110N molen, zie ik ook weer de 
garantiestempel staan: "Aangekocht bij 
Leeuwlantsport Deurne (Antwerpen) op 
datum van 13/10/1979 - Levenslange 
garantie voor schade veroorzaakt door 
materiaal- en fabricagefouten". Wat gaat de 
tijd toch snel! Ik zie mezelf nog de winkel 
binnenstappen en de vriendelijke eigenaar 
(Gust " Zziplex" Wattele) de molen vanachter 
zijn "tovergordijn" halen. In een nis van de 
winkel stonden namelijk uit het zicht de 
"specialere" molens te wachten op de nieuwe 
eigenaars: Pelican 50, 75 en 100, ABU’s, 
Cracks en DAM, alsook de ABU reels. Ik had 
die zomer net 2 stuks ABU 3 gekocht en kon 
toch nog wel een extra molentje gebruiken 
voor mijn feedervisserij op brasem. Die tijd 
viste ik veel op brasem en witvis met een licht 
zelfbouw voerkorfje. De 110N was daarvoor 
in die periode een ideaal molentje: absoluut 
perfect van verhoudingen, goede slip, een 
correcte inhaalsnelheid, niet te zwaar van 
gewicht en daarenboven betaalbaar. Toen 
een ideaal compromis tussen 
gebruikscomfort en duurzaamheid. Vandaag 
de dag liggen de verhoudingen bij het 
feedervissen ietwat anders -korven van 80 tot 
120 gram en hengels van 14 voet met een 
zeemolen- maar wie voelt de vis nog? Dit 
even terzijde... 
 
We gaan dit stukje Duitse techniek eens even 
kort doorlichten: 
Voor ons op tafel ligt het 110N molentje. Een 
compact zwart ding dat omstreeks 1974 op 

de markt verscheen met een opvallende rode 
kunststof slipmoer en een roodbruine 
slingergreep. De slinger zelf is glanzend 
verchroomd. Het aluminium molenhuis en de 
aluminium rotor is gespoten in een typische 
gemoffelde lak. Het is een soort van 
structuurlak die een mat en ietwat ongelijk 
uiterlijk heeft. De kwaliteit van deze lak is 
buitengewoon, geeft op mijn molens zelfs na 
35 jaar regelmatig gebruik nog een nieuwe 
indruk (Ik spuit de lak wel meermaals per jaar 
in met siliconenspray omdat ik de molen nog 
gewoon gebruik aan de  waterkant). 
 
Het kunststof slingergreepje op de 110N is 
rechthoekig van vorm en heeft een ruw 
gegroefd oppervlak en dus ideaal vast te 
grijpen met natte handen. Het greepje op de 
220N is een beetje groter en T-vormig, zoals 
op de Mitchell 410. 
 
• Gewicht 110N: 252 gr, inhaalsnelheid: 

52,5 cm, spoelcapaciteit van de ondiepe 
spoel is 100m 0,15 mm, van de diepe 
spoel: 150m 0,20 mm (ter vergelijking : 
de ABU 33/3 weegt 220 gram). 

• Gewicht 220N : 328 gr, inhaalsnelheid 50 
cm, spoelcapaciteit ondiepe spoel is 
230m 0,20 mm, van de diepe spoel 300m 
0,20 mm (ter vergelijking:  de ABU 44/4 
weegt 309 gram). 

 
Het verschil tussen de diepe en ondiepe 
spoel wordt gevormd door het plaatsen van 
een kunststof reductiering. Hetzelfde principe 
als bij ABU. De spoelen zijn snel 
verwisselbaar met een drukknop.  
Als we de spoel afnemen en de rode slipmoer 
volledig demonteren zien we boven en 
onderin een slipschijf van frictiemateriaal 
zitten. DAM noemt dit materiaal zelf "Jurid", 
maar dit is gewoon de merknaam van de nog 
steeds bestaande Duitse fabrikant  van 
rembeslag, dus enigszins misleidend. 
Onderin de spoel zitten ook meerdere dunne 
messing rondellen. Door deze eventueel 
stelselmatig te verwijderen beïnvloeden we 
de manier waarop het nylon komt te liggen op 
de spoel: een evenwijdige opspoeling of meer 
getaperd. De eerlijkheid laat me zeggen dat 
ik het nooit echt geprobeerd heb, de 
opspoeling is standaard eigenlijk erg goed en 
mooi evenwijdig. Toch is het een systeem dat 
blijkbaar werkt, want ook Penn gebruikt het 
op de moderne Atlantis modellen. 
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Een punt van zorg bij de 110N is dat we 
steeds de slipmoer volledig moeten loszetten 
als we de molen opbergen, zo niet verzwakt 
de dunne waaierveerring onder de slipknop 
en bekomen we een slecht doseerbare slip. 
De 220N is hiervoor wat minder  gevoelig  
omdat er een spiraalveer in de slipmoer zit. 
Dit is duidelijk beter. Ik wrijf steeds de 
frictieplaatjes in met een weinig 
grafietpoeder, dit bevordert sterk het goed 
opstarten van de slip. 
 
De beugel is wat karakteristiek naar boven 
geplooid en heeft een diameter van 2,5 mm 
veerstaal. De kracht van de beugeloverslag is 
regelbaar in 3 standen met een knopje. "L" 
staat voor Light, "M" voor medium en "H" voor 
hard. Op mijn molens staan ze steeds op 
"Light". Scheelt ook weer in levensduur van 
de speciale veer, naar mijn gevoel. Wat zeker 
aan te raden is: de beugel toe te klappen tot 
tegen het molenhuis bij het opbergen van de 
molen. Dit doe ik ook steeds bij mijn ABU’s, 
scheelt enorm in levensduur van de 
beugelveertjes. Ik gebruik nog steeds het 
originele beugelveertje (35 jaar jong !) 
 
Onverwoestbaar is ook de vaste tungsten 
carbide lijnrol. Deze kennen we ook van op 
o.a. de Mitchell 300. Tungsten carbide is 
enorm hard (in vergelijking op de 
hardheidsschaal: diamant heeft hardheid 10, 
Tungsten 9-9.5). We kennen dit materiaal ook 
vandaag nog als de opgesoldeerde punten 
op steenboren en talloze toepassingen in de 
industrie (TIG lasnaalden en hightech 
snijdgereedschappen). Het gaat ook door het 
leven als hardmetaal, widia of wolfraam 
carbide. 
OK, laat ons even het molenhuis opzij 
openen, dit gaat snel met slechts 1 centraal 
schroefje. Wel opletten voor beschadiging 
van de randen van de verzonken boring, de 
schroevendraaier is snel (iets) te breed. Het 
zijdeksel past perfect en is vaak slechts met 
de hulp van een bot mes te scheiden van het 
molenhuis. Even het mes zéér voorzichtig 
tussen de helften duwen doet de job. 
Opletten om de verf niet te beschadigen! 
 
In het molenhuis kijkend constateren we: "hé, 
dit lijkt wel een ABU!". Inderdaad, we zien 
een klassiek bronzen hoofdtandwiel  en een 
chroomnikkelstalen wormwiel en tevens een 
eenvoudige hevelarm met excenter-
aandrijving. Verder echt niets te zien. Echt 
minimalistisch vormgegeven, maar wel net 
niet helemaal met de afwerkinggraad van een 
ABU. 

Het hoofdtandwiel loopt op een bronzen bus 
en deze is helaas niet direct bereikbaar voor 
smering. Daarvoor moeten we namelijk eerst 
de slingergreep verwijderen en dat gaat pas 
als we met een zeer dunne drevel een 
hardnekkig veerstiftje hebben uitgeslagen 
aan de slinger. Dit gaat eigenlijk het best als 
je met twee man bent en een bankschroefje, 
dit om schade te vermijden  aan het chroom 
van de slinger. Niet echt ideaal dus voor een 
jaarlijkse smeerbeurt. Goed ja, bronzen 
bussen zijn in principe zelfsmerend, dus eens 
een jaartje overslaan is nooit een probleem 
gebleken. De centrale as is intern over de 
gehele lengte van het wormwiel ondersteund, 
dit is beter als bvb. een ABU omdat het een 
langere spelingvrije werking garandeert. 
 
Maar waar zit die antiretour dan wel? 
Daarvoor moeten we een kijkje nemen onder 
de rotor. Daarvoor eerst de centrale as eruit 
(pennetje uittrekken) en met een dopsleuteltje 
van 11 mm de centrale moer losdraaien. Was 
alles maar zo simpel in molenland: een kind 
kan de was doen. 
Het antiretour mechanisme zit relatief goed 
beschermd en blinkt uit in eenvoud. Het is 
uitgefreesd in de binnenzijde van het 
rotorhuis. Toch is de bescherming tegen stof 
en vocht niet zo goed als in de ABU versie, 
waar dit mechanisme in het molenhuis zit. De 
pal en het veertje zijn op het eerste zicht ook 
wat licht uitgevoerd, doch heb ik er wel nooit 
problemen mee gehad. Wel regelmatig 
voorzien van wat nieuw taai vet, het geluid is 
anders niet te doen. Dat ratelt wat af! Het 
mechanisme is op– en af te zetten met een 
werkelijk superhandige pal onderaan de rotor. 
Daar kan een moderne molen nog iets van 
leren! 
 
Centraal in de rotor vinden we één 
probleemloos kogellager, geborgd door een 
circlips. 
De slinger is opklapbaar en ook vast te zetten 
met een gekartelde ring. Dit systeem is niet 
geheel probleemloos, tijdens het (spin)vissen 
durft deze ring uit zichzelf stilletjes loskomen. 
Af en toe de ring aandraaien is voldoende. 
Onoverkomelijk?  Nee, niet echt. 
 
Zitten er dan echt geen zwakke punten aan 
deze molens? Wel, ik heb ze nog niet kunnen 
vinden. Wat wel een vervelend punt is: de 
onderdelenvoorziening! Ik heb tot nu toe nog 
niemand gevonden die eventuele onderdelen 
kan leveren in de Benelux. Dus: ik hou me 
aanbevolen voor een tip, waarvoor dank! Met 
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een paar beugelveertjes hier in stock zou ik 
er de volgende 35 jaar nog geruster in zijn! 
 

Ignace Van de Wiel 
optitech@telenet.be 

 

 
 

 
 

 
Daarom doen we dus best aan Catch and Release ! 


