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De HARDY Lightweight vliegvisreels 
 
Dat de naam Hardy sinds ettelijke jaren een 
begrip is in de vliegviswereld hoef ik zeker niet 
meer te beklemtonen. 
Wat hun vliegenreels betreft is de lightweight-
serie steeds een beetje hun paradepaardje 
geweest. Heden is het gamma wat uitgedund, 
want ook het traditionele Hardy moet de 
moderne toer op om commerciële redenen 
(wat enigszins begrijpelijk is) en aandacht 
besteden aan ‘large arbour, andere design-
normen, enz., maar zij blijven nog steeds 
begeerd door de liefhebbers van degelijke 
klassieke reels.  
De lightweights blijven voorkeur genieten én 
op vistechnisch gebied én op esthetisch 
gebied. Zij kunnen elke vissituatie de baas en 
zijn bovendien een streling voor het oog. Hun 
design en concept zijn tijdloos, alsook hun 
kwaliteit (want een Hardy heb je voor het 
leven).Voor mij blijven de Hardy lichtgewichten 
nog steeds de voorkeur genieten wat de 
forelvisserij betreft. Wat Hardy is voor de 
vliegvissers, is Harley Davidson voor de 
motorliefhebbers.  
 
Wat schrijft Hardy zelf over dit gamma: “reels 
die ontworpen zijn voor stoere kracht 
gekoppeld aan een elegant uiterlijk, precies 
vakmanschap en het lichtste doch  
verantwoorde gewicht”.  
 
Laat ons even deze reels nader bekijken (het 
zijn alleen de reels voor de forel-, vlagzalm- en 
witvisvisserij): 
 
De FLYWEIGHT  is het kleine broertje; wat 
een ‘dotje’ zeggen wij West-vlamingen van dit 
‘vlieggewicht’. 
De lichtste reel, amper  67 gram voor een 
diameter van 6,25 cm.  
Zoals alle reels uit deze reeks:  eenvoudig 
mechanisme, gemakkelijk te onderhouden en 
in seconden tijd om te schakelen van rechts- 
naar linkshandig, gemakkelijk te wisselen 
spoel. Trouwens voor alle reels zijn extra 
spoelen voorhanden, wat uiteraard evident is. 
Bij elke reel ook een duidelijke handleiding 
waarbij het bovenvermelde geïllustreerd wordt 
uiteengezet. 
Voor lijnen van DT4 (zonder volglijn) tot WF6 
met een tiental meter backing. Dus enige 
beperking op gebied van capaciteit. Met nog 
het nadeel dat de meeste lijnen, gezien de 
diameter, er gekruld afkomen... 
Ik gebruik deze reel voor mijn zijden lijnen die 
geen hinder hebben van memorie. En bij 
voorkeur op een splitcane hengel.  

Sinds 1961 op de markt en nog steeds 
populair. Geen varianten op dit model. 
 
De FEATHERWEIGHT of pluimgewicht is wat 
groter met zijn diameter van  7,2 cm 
en gewicht van  85 gram. 
Heeft dan uiteraard wat meer inhoud: van een 
DT4 met  circa 40 m volglijn tot een WF6 en 
dito volglijn. Heeft een remschroef/regulator op 
het molenhuis, hetwelk de spanning op de 
(rem)veren kan regelen/beïnvloeden. 
In productie sinds 1960. Er heeft ook (tot einde 
der 70er jaren ?) een multiplier versie bestaan. 
Mijn lievelingsreel wanneer ik vis met een DT4. 
Heeft mij nog nooit in de steek gelaten. Ook 
ideaal voor een zijden lijn. Zoals zijn 
voorganger quasi uitsluitend te gebruiken op 
beken en kleinere rivieren. Ter info: dergelijke 
reel kostte in bvb. 1974 ongeveer 45 euro... 
 

 
Enkele juweeltjes uit het Hardy-gamma 

 
Een andere reel die nog steeds 
gecommercialiseerd wordt, is de LRH 
LIGHTWEIGHT.  
Wellicht dé ideale reel voor all-round (forel) 
vliegvissen, zowel droog als nat. Een ruimere 
spoelcapaciteit is wel een pluspunt: van DT4 
en 60 m backing tot een WF7 en eveneens 60 
m volglijn. Sinds 1951 in omloop en ‘still going 
strong’. Er heeft ook een multiplier versie 
bestaan. 
Gewicht 106 gram; diameter 8 cm.Heeft een 
remregulator (schroef) 
 
Met dezelfde kenmerken heeft er een 
LIGHTWEIGHT bestaan tussen 1936 en 1964. 
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Het enige, wezenlijke verschil was dat deze 
een volle en niet geperforeerde spoel had. 
 
Tot onlangs was er ook en dit sinds 1953 the 
PRINCESS. Iets groter (8,75 cm) voor een 
gewicht  van 134 gram en dus ook een ietwat 
grotere capaciteit. Deze had ook een multiplier 
uitvoering. Met remregulator. 
 
Misschien kunnen wij de HYDRA ook bij de 
lightweights rekenen. Deze zeldzame reel 
(want slechts geproduceerd van 1965 tot 1967)  
had geen geperforeerde spoel en een diameter 
van  8,5 cm.  
 
Completeerden deze gamma lichtgewichten: 
-de ZENITH, een zalmreel; 
-de SAINT AIDAN, een reel voor zeeforel en 
het zwaardere reservoirvissen; 
-de HUSKY, eveneens een zalmreel maar 
zonder ratel, van het ‘silent’ type. 
 
Wil ook noteren dat er vanaf de 80er jaren een 
variante op de markt kwam, de Golden 
Lightweight reels, een ietwat misschien 

luxueuzere uitvoering. Ze konden echter nooit 
de originele versies doen vergeten, laat staan 
vervangen. 
 
Maar alleen de drie eerst vermelde reels zijn 
heden nog  opgenomen in de officiële Hardy 
catalogus. 
www.hardyfishing.com  
 
Lectuur: 

• Hardy catalogi; 
• Fly Reels of the House of Hardy, 

Glenn Stockwell, A & C Black, 1978; 
• The Dunkeld Collection Hardy Reels, 

Jess Miller, 1987 en 2004; 
• The House the Hardy brothers built, 

J.L. Hardy, The Flyfisher’s Classic 
Library, 1998 

• The best of Hardy’s Anglers’ guides, 
Jamie Maxtone Graham, Macdonald, 
1982. 
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