
GREENHEART HENGELS 
 
Op het moment van schrijven bezit ik weliswaar 
nog slechts één hengel uit greenheart, en wel 
een zalmvliegenhengel, die volgens Jeroen van 
Boxtel uit jaar 1895 stamt, maar ik sta op het 
punt wederom een greenheartstok aan te 
schaffen, eentje die in 1924 werd vervaardigd; 
die informatie dank ik aan de verkoper, een 
oude schoolmaat. (En wanneer u dit leest maakt 
ook nummer twee deel uit van mijn nog 
bescheiden verzameling). 
Het gaat om een vliegenhengel waarop ik een 
bod uitbracht van honderd gulden. En jawel 
hoor, dat bleek voldoende. Wat zegt u? Te 
duur? Tsja, misschien is dat wel zo. Maar als je 
dit bedrag er zelf voor over hebt en je met je 
aankoop uiterst tevreden huiswaarts keert, ligt 
die zaak mijns inziens toch eventjes anders. 
 
OPKNAPBEURT 
 
Deze tweede hengel moet evenwel een 
complete restauratie ondergaan en juist daar zit 
'm de kneep. Want wat is er aan zo'n hengel nog 
origineel als je de wikkelingen vernieuwd? Enne: 
zijn de gemonteerde ogen eigenlijk de oor-
spronkelijke? 
Met wat voor soort lak, en hoe, moet de hengel 
worden behandeld? Mijn eigen oplossing voor 
dit probleem is dat ik een en ander volkomen 
overlaat aan een betrouwbare hengelbouwer. Je 
moet dan wel even geduld hebben, maar dat 
maakt me niets uit, want met een hengel zoals 

deze ga je toch niet meer uit vissen. Tenminste, 
ik niet. Wat mij betreft laat ik het restaureren 
over aan vakman Co Sielhorst. Hij raffelt zaken 
zoals deze niet af (integendeel) en bovendien 
beschikt hij over informatiebronnen die hij 
raadpleegt voordat hij met een opknapbeurt 
begint. Co heeft liefde voor zijn vak, zoveel is 
zeker. En dan leg je je als klant domweg neer bij 
een wat langere wachttijd. 
 
HULP GEZOCHT 
 
Desalniettemin kwam de vraag bij mij op: 
bestaan er ook boeken over greenheart, liefst 
geïllustreerde? Wanneer VHV-leden wat dit 
betreft willen helpen, of tips kunnen geven, dan 
houd ik me aanbevolen. Ik zou namelijk 
bijzonder graag zaken aan de weet komen als: 
Wie maakte de hengel? Ging het om één 
hengelbouwer? Of kwam de hengel uit een 
fabriek? Wat voor lak werd gebruikt? Wat voor 
soort wikkelgaren? Hoeveel van dezelfde 
hengels zijn destijds in die ene bepaalde serie 
geproduceerd? Wie o wie? 
Het enige wat ik nu nog bij die tweede hengel 
zoek is een antiek reeltje, vervaardigd in 
ongeveer dezelfde periode als de hengel. Maar 
wedden dat ik zoiets vast weleens ga aantreffen 
op één van onze beurzen? 
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