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Het plezier van de eenvoud 
 
Alles kan altijd geavanceerder en 
gecompliceerder. En soms is dat nuttig. Maar 
een combinatie van doordachte eenvoud en 
degelijkheid kan wat mij betreft ook 
onweerstaanbaar zijn. En zeker in de 
plezierige vormgeving uit de jaren vijftig en 
zestig. Geen wonder dat ik altijd opgewekt 
word als ik mijn ABU 1750A reeltje weer eens 
tevoorschijn haal. 
 

 
 
De ABU 1750 werd voor het eerst uitgebracht 
in 1964. Het was een vrij simpel reeltje, maar 
het was goed gemaakt en het had voor het 
werpen de twee belangrijkste technische 
eigenschappen die ook de duurdere 
werpreels van die tijd, zoals de ABU 
Ambassadeurs, bezaten: een vrijloop-
mechanisme, waardoor de hendel tijdens de 
worp niet meedraaide, en een centrifugale 
rem, die in combinatie met de asdrukregelaar 
het werpen van 'vogelnestjes' hielp 
voorkomen. Een jaar na de introductie, in de 
loop van 1965, werden er nog een paar 
kleine verbeteringen aan het binnenwerk 
aangebracht: de tandwielen van de 
lijnverdeler kregen een schuin gestoken 
vertanding in plaats van een rechte, en de 
constructie van de spoel werd versterkt met 
aluminium ringetjes. Die kleine wijzigingen 
waren voor ABU kennelijk toch belangrijk 
genoeg om de naam van het reeltje te 

veranderen van 1750 in 1750A. Deze 1750A 
bleef daarna in productie tot en met 1978. 
 
Ik kocht mijn exemplaar in januari 1978 bij 
Ronald Fenger in Rotterdam. Het moet me 
toen ongeveer 60 gulden gekost hebben. Een 
ABU Ambassadeur 5000 reel viel toen met 
dik 140 gulden ruim buiten mijn budget, maar 
mijn aankoop was toch zeker geen 'tweede 
keus'. De eenvoud van het model sprak me 
aan en door die eenvoudige constructie was 
de 1750A bovendien kleiner, handzamer en 
een derde lichter dan een Ambassadeur reel, 
wat ik een voordeel vond. En het was 
natuurlijk ook een heel mooi reeltje. Wat gaat 
er dan aan zo'n aankoop vooraf? Er wordt 
gewikt en gewogen en vooral ook veel 
gefantaseerd, over wat je er allemaal mee 
zou kunnen doen en hoe fraai en succesvol 
dat wel niet zou uitpakken. Mij stonden vooral 
twee dingen voor ogen: pluggen werpen naar 
snoek en vissen met een drijvende lijn en een 
levend visje (waar toen nog niets mis mee 
was). Voor dat doel kocht ik er een spoel 
Berkley Crusader gevlochten nylon lijn bij - 
dyneema lijnen kwamen pas veel later op de 
markt - en een blikje Mucilin lijnvet. 
 
Als hengel had ik zelf een baitcaster 
gebouwd: een losse ABU-pistoolgreep, 
waarin een eendelige holglas blank met een 
aluminium bus kon worden vastgedraaid. De 
blank was een wat ingekorte Conolon 
spinblank en na afbouwen bleek het optimale 
werpgewicht rond de 20 gram te liggen. 
Prima voor de pluggen die ik gebruikte - ABU 
HiLo's en wat lichtere Heddon River Runt 
Spooks. Een korte baitcaster (de mijne was 
twee meter) was natuurlijk minder geschikt 
voor het vissen met levend aas dan een veel 
langere hengel, maar de lichtheid van het 
spulletje maakte veel goed en de 
belangstelling van voorbijgangers voor zo'n 
ongewone uitrusting - het was eind jaren '70 
en ik woonde op een dorp - was ook wel 
aardig. De drijvende lijn in camouflagekleur 
werkte trouwens fenomenaal: die liep over 
alle groene oppervlaktetroep heen en 
verraadde keurig de plaats waar een snoek 
na aanbeet je drijvertje in de diepte 
verborgen hield. 
 
En dan het drillen met zo'n reeltje. Niks geen 
slip, maar allemaal 'duimwerk'. Als je een 
aanslag kreeg met kunstaasvissen, was je op 
hetzelfde moment meteen druk in de weer, 
maar na een aanbeet op levend aas kreeg je 



 .

eerst volop de tijd om in spanning te raken en 
je zenuwachtig te maken. Voorover reiken, 
lijn bijna strak draaien en vervolgens moed 
verzamelen om aan te slaan. En dan maar 
hopen dat alles onder controle te houden was 
en goed zou aflopen. Soms was er het 
dappere rukken van een overmoedig 
maatsnoekje, maar soms ook gebeurde er na 
de aanslag even helemaal… niets. Vast aan 
een stronk? Een autoband? Een taai matras? 
Maar dan toch een taai matras dat begon 
terug te trekken! Ik heb maar weinig 
herinneringen aan de strijd die zich daarna 
voltrok, waarschijnlijk omdat ik helemaal 

overgeleverd was aan de adrenaline en er 
van kalme waarneming geen sprake meer 
was. Ik werd me soms pas weer bewust van 
mezelf door het trillen van mijn knieën in mijn 
broekspijpen als de snoek eenmaal veilig op 
de kant lag. Vis mooi ingebed tussen de 
klaver en de boterbloemen, hengel met 
reeltje ernaast, even rechtop uitblazen en 
genieten van het tableautje. En dan 
behoedzaam terugzetten en tevreden 
nagenieten. Het plezier van de eenvoud. 
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