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Ari ’t Hart (1) 
 

Bijna zo lang ik vis, lees ik ook visbladen; 
sinds eind jaren 60 uit binnen- en buitenland. 
En sinds een jaar of 17: Classic Angling. Een 
bron van historische, vaak unieke hengel-
sport gerelateerde informatie. 
Wat heb ik in de afgelopen 10 jaar daarin 
gelezen over de Nederlandse hengelsport? 
Heel weinig. Had Nederland dan echt niets te 
bieden op visgebied? Even diep nadenken. 
Ja zeker wel: in bijna elk nummer  (6 x per 
jaar) wordt er wel iets geschreven over Ari ’t 
Hart.  
 
Vaak naar aanleiding van veilingen waar in 
het buitenland veel belangstelling voor is. Ari 
lijkt in het buitenland bekender te zijn dan in 
Nederland. Er zijn in de afgelopen jaren best 
wel artikelen verschenen over Ari: in de 
Vlaamse Vliegvisser, in Beet, in 
verenigingsorganen van visclubs, in De 
Nederlandse Vliegvisser. Maar niet in 
verhouding tot zijn betekenis voor de (vlieg) 
vissport in ons land. En in Classic Angling is 
er zo nu en dan zeker over Ari geschreven, 
maar voornamelijk in relatie met (weer) een 
bijzondere reel of vice. 
 
Door een artikel over Ari te schrijven voor 
Classic Angling konden we wellicht een 
aantal vliegen tegelijkertijd slaan: Ari in C.A. 
een podium geven dat hem toekomt en tot 
een actievere uitwisseling komen van 
nieuwtjes en artikelen tussen ons blad en 
C.A. Tot wederzijds voordeel. Als we dan ook 
nog eens ons artikel in n° 100 van Classic 
Angling kunnen plaatsen wordt het helemaal 
een feestelijke gebeurtenis. 
 
Patrick Mercy (als hij niet vist, doceert hij 
Engels aan VWO leerlingen) wilde wel 
meewerken om het steenkolen Engels van 
ondergetekende tot iets fatsoenlijks te 
kneden. Dat is voortreffelijk gelukt. We 
hebben een afspraak gemaakt met Ari voor 
een interview bij hem thuis. We waren beiden 
zeer onder de indruk van de “ambiance”, in 
het artikel leest u hierover. 
 
We knippen -gezien de lengte- het artikel in 
tweeën. In dit nummer de eerste helft, in het 
volgende nummer leest u de rest.  
 
We hebben enkele exemplaren van deze 
C.A. n°. 100  (door Ari getekend) bij Harry 
Kelly op tafel liggen. Wees er snel bij om 
een exemplaar te bemachtigen! 

Overgenomen uit Classic Angling n° 100. 
 
“Een bevoorrechte tocht langs de 
denkwereld en de werkplaats van een 
geniale reelmaker” 
(Harry Kelly en Patrick Mercy genieten van 
een unieke gelegenheid om de werkplaats 
van de geprezen Ari ‘t Hart te bezoeken en zij 
staan verwonderd te kijken naar de vele 
prototypes, onafgemaakte creaties, naamloze 
reels en een foto-overzicht van elke reel die 
hij ooit heeft gemaakt.) 
 

 
De meester aan het werk 
 
Om de geschiedenis van de Hollandse 
visserij te begrijpen zou je een atlas moeten 
pakken en kijken naar al het blauw dat de 
kaartenmakers naast de andere kleuren 
gebruikten om de lezer te betoveren. Daar 
zijn de grote aderen van de Rijn waarvan de 
zijtakken van Oost naar West lopen als 
gevolg van de laatste ijstijd. Een aantal 
laagland rivieren en veel meren welke het 
gevolg zijn van de turfwinning. Je ziet de 
strakke lijnen van de 19e eeuwse 
scheepvaartkanalen  die de havens met het 
achterland verbinden en de vele 
afwateringskanalen die de polders in het 
westen omringen. 
 
Je zou denken dat, gebaseerd op deze 
geografische kenmerken, de Nederlanders 
een rijke hengelhistorie zouden moeten 
hebben: met beroemde fabrikanten die 
catalogi over de wereld verspreiden om 
daarmee sportvissers van het nieuwste en 
beste  materiaal te voorzien, ontwikkeld in 
samenwerking met ervaren hengelaars en 
technische professionals. Mooi niet dus.     
 
Hoewel de hengelsportmogelijkheden zeer 
royaal zijn is de realiteit dat de Hollanders 
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nooit boven het  niveau van wat de Engelsen 
noemen “witvisserij” uitgekomen. En dat er 
nimmer iets van een productie van hengel-
materialen van betekenis is ontwikkeld. 
Hoewel. Eén man besloot in 1980 om  z’n 
vaste  baan als “ontwikkelaar en vervaardiger 
van materialen voor de luchtfotografie” op te 
geven en in de hengelsportmaterialen te 
stappen. Uitgedaagd door de tegenvallende 
prestaties van zijn eerste fly reel in 1959 werd 
het ontwerpen en fabriceren van reels zijn 
hobby. Midden in een economische recessie 
in het begin van de jaren 80 slaagde hij er in 
een optimistische Hollandse bankier er van te 
overtuigen dat ontwerpen, fabriceren en 
verkopen van deze vliegenreels hem in staat 
zouden stellen z’n creatieve drang voort te 
zetten en tegelijkertijd z’n hypotheek af te 
lossen. Het feit dat z’n liefhebbende vrouw 
hem steunde in z’n jongensdroom moet extra 
indruk op de bankier hebben gemaakt. Het 
maakte wel een einde aan zijn 30-jarige 
carrière  als coach van een aantal 
succesvolle damesvolleybalteams. Tot op de 
dag van vandaag trouwens hanteert hij een 
gezonde levensstijl: niet roken en niet 
drinken. De ingebouwde garage van Ari’s 
huis in Oldenzaal werd  veranderd in een 
werkplaats  met de beste machines die je kon 
wensen. Zijn netwerk aan  contacten in de 
wereld van verspanende technieken, zowel 
bij de technische universiteiten als bij de 
internationale leveranciers van topmaterialen 
van aeronautische componenten gaven hem 
een perfecte basis. 
 
In  de vroege jaren 80 ontstond ook de 
FlyFair. Deze 2 jaarlijkse happening aan de 
oevers van de IJssel bij Hattem rond begin 
mei trok een immer groeiend aantal 
handelaars in vliegvismateriaal en 
enthousiastelingen vanuit heel Europa. 
Omdat deze Fair samenviel met een massale 
trek van brasem, voorn en ruisvoorn vanuit 
het IJsselmeer, ontstond een enorme 
belangstelling voor het vliegvissen op witvis. 
Bezoekers van de Fly Fair combineerden dit 
met een dag vliegvissen in de IJssel. Veel 
van deze vissers zouden zich daarna over de 
wereld verspreiden om “game fish” te 
belagen van Schotland en Noorwegen tot 
Alaska, Belize of Patagonië. 
 
Ari was een van de initiatoren van deze  Fly 
Fair. Zijn vijf meter brede “stand” was 
waarschijnlijk de drukst bezochte van de hele 
Fly Fair (afgezien wellicht van de bar later op 
de dag). Er waren geen flikkerende 
lichtreclames opgehangen vanuit de nok van 

de grote witte tent: slechts 3 initialen stonden 
in het nu zeer beroemde logo op de 
achterkanten van de reels in de twee vitrines: 
ATH.  
 
En nu, vele tientallen jaren later, vinden we 
ons zelf terug op een druilerige 
zaterdagmiddag op Ari’s zolderkamer in zijn 
witte bungalow in een buitenwijk van 
Oldenzaal. 81 jaren jong, z’n haren nog 
steeds in een paardenstaart, springt Ari op 
van de fraaie zwartleren bank , draait zich om 
en gebruikt de bank als trapje om een niet 
geanodiseerd prototype van een S2 reel te 
pakken die op de bovenste plank staat van 
zijn “display wall” boven de bank. De S-serie 
en de vier reels genoemd naar de beroemde 
rivieren Deschutes, Orbigo, Taupo en Traun 
markeren het begin van  ATH’s  levenswerk. 
Afgezien hiervan zullen er zeker een stuk of 
70 onbenoemde reels op platen van gehard 
glas staan. De vroege types  bovenaan, 
rechtstreeks uit de werkplaats, meer dan 30 
jaar geleden. Dan een kleurenschouwspel op 
de glasplaten daaronder: diverse tinten 
groen, blauw en purper. Een klein 
gepoedercoat  reeltje in de kleur van de 
lipstick van Marilyn Monroe. Daarnaast een 
geopaliseerde grijze reel. De technische 
informatie luidt: 3/5 van de kleurlaag is 
ingebrand in het materiaal, daardoor 
praktisch krasvrij, maar met een te saaie 
uitstraling. Dus: afgekeurd! 
 

 
Ook de voorzitter houdt van mooie dingen 
 
Op de onderste strook de laatste unieke 
zwart en goud geanodiseerde “muizentrap 
reels” met een geribbelde spoel en een 
eveneens geribbelde 3 inch brede slipschijf. 
De “vroegste” reels lieten mooie A4 
roestvrijstalen bouten en moeren zien, maar 
aan deze laatste reels zijn geen schroeven te 
vinden. Hoe zijn de onderdelen in zo’n 
bijzonder fijn afgestelde reel gemaakt? Vraag 
het Ari en waarschijnlijk zal hij het je niet 
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verklappen. Wat hij wel wil onthullen is dat 
het maken van zo’n reel twee dagen kost... 
Plus 50 jaar ervaring. 
 
Als er ooit een tijdperk was waarin er een 
“kopieerziekte” heerste, dan is het wel het 
eerste deel van de 21ste eeuw. Met 3D, 
CAD-CAM en geavanceerde CNC technieken 
kan de markt worden overspoeld met ATH-
klonen binnen een paar maanden nadat een 
reel is geïntroduceerd (met uiteraard 
innovatieve specialiteiten.) We zagen een 
reel met een slipmechanisme door middel 
van een handel; een reel met een 
ingebouwde leader-dispenser en zelfs een 
reel met 2 spoelen (in één huis). 
 

 
Logo-ontwerp 
 
Twee zaken zijn duidelijk: Ari brengt nog 
steeds veel van z’n tijd door in z’n werkplaats. 
Er is nog een mooie glimmende glazen 
vitrinekast gevuld met reels die nooit de 
markt hebben gezien en elk model dat het 
uiteindelijk van prototype tot een geslaagd 
eindproduct brengt is in zeer beperkte 
aantallen gemaakt door Ari. Ze worden 
gepresenteerd in een zeer fraaie redwood 
houten doos met fluwelen voering. 
 
Voorbij is de tijd dat jonge  Nederlandse 
liefhebbers een ATH reel konden kopen in de 
beroemde vliegviswinkel van Henk Peeters in 

Amsterdam. Ari maakt nu alleen nog reels 
voor z’n plezier, voor bijzondere gelegen-
heden, als een geschenk voor een vriend of 
als een verjaardagscadeau. 
 
“Ik kreeg staar in beide ogen, er werden 
nieuwe lenzen geïmplanteerd en mijn ogen 
werden gelaserd. Ik zie nu beter dan ooit”. 
We zetten onze brillen af (of zetten die juist 
op) om aandachtig te kijken naar de schier 
eindeloze details van de reels die in de 
vitrines schitteren. Hij heeft ze nooit precies 
geteld maar Ari schat dat hij vele honderden 
modellen heeft gemaakt. 
 

 
“A thing of beauty is a joy for ever” 
 
Met zijn beschaafde Delfts accent vertelt Ari 
hoe een docent hem eens vertelde toen hij 
een stuk metaal op de werkbank van de 
jonge instrumentmaker plaatste: “ Als je niet 
verliefd kunt worden op dit stuk metaal, zul je 
nooit in staat zijn hier iets moois van te 
maken.” Ari werkte voor Delft Optical 
Instruments en maakte instrumenten voor 
ITC. Hij is gediplomeerd goudsmid, (hij toont 
ons schitterende juwelen en speciale 
geslepen chirurgische glazen in de derde 
vitrinekast van z’n kamer).  
Een foto overzicht toont elke reel die hij heeft 
gemaakt, gefotografeerd met z’n Hasselblad. 
Eén foto op elke bladzijde van dit 
omvangrijke album. Op pagina 1 zijn eerste 
model uit 1959. Wanneer hij besluit een serie 
van zo’n reel te maken zal dat naadloos 
passen op dezelfde laatste modellen welke 
zijn geëtaleerd op het onderste plateau. Al te 
vaak worden reels ontworpen en gemaakt via 
een serie stappen zoals die in de 
ingenieursopleidingen worden onderwezen. 
Ari zegt:” Ik werk op een heel andere manier, 
kom maar even met me mee”. 
 

vertaling door Harry Kelly 
 

Lees het vervolg in ons volgend clubblad ! 


