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Made in Belgium - deel 3 
 
Dit artikel beoogt een globaal overzicht te 
geven van werpreels, vliegvisreels en 
werpmolens gemaakt in België. 
 
Carpe d'Or - De Deken: Carpe d’Or is het 
huismerk van de Brusselse firma De Deken. 
De Deken was opgericht in Gent in 1835.  
Omstreeks 1900 had De Deken in Brussel 
een groot atelier waar hengelmateriaal werd 
vervaardigd, waaronder ook koperen reeltjes.  
Er zijn tal van hengelspullen te vinden met de 
naam Carpe d’Or of De Deken, op de 
spinners staat zelfs expliciet "Importé de 
Belgique". Immers, vanaf 1909 heeft De 
Deken ook een winkel in Parijs. Er zijn 
verschillende uitvoeringen van de reeltjes die 
lichtjes van elkaar afwijken, de diameter is 
meestal 60 mm. Het hendeltje is meestal van 
hout. Er is meestal geen klikker voorzien. 
Deze reeltjes dateren van ca 1900 en zijn 
voorlopig de oudste bekende reeltjes 
waarvan is bewezen dat ze gemaakt zijn in 
België. 
 

 
Een “Carpe d’Or” reel van De Deken 
 
Merktekens kunnen verschillen: 
• binnenkant voet : “De Deken et fils” 

(diam. is  60 mm en gladde rand) 
• op de kant van de hendel : “Marque de 

Fabricage Carpe d’Or” (diam. Is 60 mm 
en geribbelde rand) 

• op de kant van de hendel : “Carpe d’Or”, 
iets bredere diameter en uitgerust met 
versnelling (mutiplicateur) 

In 1934 adverteert De Deken ook een reel 
genaamd CYREX, zwart aluminium, grote 
spoel en verstelbare klikker, maar verdere 
gegevens ontbreken mij om er iets meer over 
te kunnen zeggen, mogelijk is dit een Franse 
reel. 
 
A. Leclercq: model "Nottingham" uit de 
catalogus Arthur Leclercq van ca 1940. 

Leclercq spreekt letterlijk van een "fabrication 
Belge".  Ondanks de naam Nottingham is dit 
geen houten reel maar eentje van een 
typische aluminiumlegering. Diameters 60 
mm, 70 mm, 90 mm en  110 mm. Met 
verstelbare klikker. 
 

 
De Nottingham-style reel van A. Leclercq 
 
De tekening laat niet direct toe een fabrikant 
te identificeren.  Zie foto van een reel die 
denkelijk is bedoeld in de catalogus. Deze 
reel heeft geen merkteken dus helemaal 
zeker is het niet. We weten ook niet of 
Leclercq deze reeltjes voorzag van een eigen 
label, of dat er een merknaam op stond. 
 
Saint-Pierre Liège: de tarieflijst van 1924 
vermeldt zelf gefabriceerde reeltjes van het 
huismerk "Saint-Pierre Liège". Nog geen 
afbeelding of reel gevonden. De oude 
spinners gemerkt St Pierre Liège zijn 
genoegzaam bekend onder verzamelaars.  
Beschrijving volgens de catalogus: 
• 3 werpreeltjes in koper, 80 yards 

capaciteit, eenvoudige uitvoering, 
uitvoering met vaste klikker, uitvoering 
met verstelbare klikker 

• 4 vliegvismodellen, er worden 4 
verschillende prijzen genoemd, 
waarschijnlijk voor de 4 beschikbare 
diameters (die niet worden vermeld) 

 
L. ORY: advertentie in 1953 in Le Pêcheur 
Belge, zonder twijfel de meest bekende en 
meest voorkomende Luikse reel. Er zijn 
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modellen met of zonder het merkteken 
"L.Ory" (voorstelling van 2 reeltjes met 
daartussen de naam L. ORY).   
Gemaakt van een aluminiumlegering (Engels 
= "alloy"), gewone types of types met 
draaibare voet (Engels = "sidecaster"). Zie 
advertentie voor de verschillende diameters 
van 55 mm tot 110 mm. Er bestaan ook types 
met een afwijkende diameter. De oudste 
modellen hebben onderdeeltjes in koper. Bij 
latere modellen zijn deze vervangen door 
aluminium knopjes en moertjes. 
  
ARMAF – Liège: feitelijk een wapenfabrikant, 
opgericht in 1929, gestopt in 1972. Er is geen 
documentatie beschikbaar over deze reels. 
De reels hebben een fijnere afwerking en 
betere kwaliteit dan de meeste Luikse 
reeltjes, sommige hebben een verwisselbare 
spoel met kliksysteem.  De meeste van hun 
reeltjes dragen de naam ARMAF-LIEGE 
maar er bestaan er ook zonder deze 
merknaam.  In verschillende diameters terug 
te vinden. 
 

 
Een ARMAF-reel uit Luik 
 
CARPEX: Een advertentie uit 1939 van 
hengelsportzaak Ch. Lauwers "Au petit 
Pêcheur" in Brussel vermeldt deze 
"CARPEX" reeltjes. De advertentie vermeldt 2 
types en het patentnummer. Eentje ervan 
speciaal is bedoeld voor de werphengel en 
beide hebben een regelbare spoel. Het 
patentnummer dat in de advertentie staat is 
327.732. Probleem is dat onder dit nummer 
geen patent is terug te vinden, niet in 
Frankrijk, niet in België. Is het een fictief 
nummer, alleen bedoeld om namakers af te 
schrikken? De reeltjes zelf zijn van het type 

sidecaster, er staat alleen het patentnummer 
op, zonder enige naam.  
Bovendien zijn er 3 verschillende modellen 
gevonden i.p.v. 2.  Overigens, het enige stuk 
ter documentatie van deze reels is de 
advertentie uit 1939.  
De afwerking van deze reels doet denken 
aan de vroege Luikse reels, maar het is niet 
helemaal zeker of het wel Belgische reels 
zijn. Ik vermeld ze in deze lijst omdat de 
enige documentatie Belgisch is... Wie 
dergelijke reeltjes heeft kan mij een groot 
plezier doen met een foto ervan door te 
sturen aan mij. Opgelet, er bestaat ook een 
Franse reel Carpex, dat is echter een totaal 
andere reel. 
 
J.D.L. (Jean Delhez Louvain) - SAFAP: 
Opgericht als Ets. J. Delhez in 1906, later 
veranderde de firmanaam in SAFAP. JDL 
was de merknaam van een ganse reeks 
hengelsportartikels waaronder de bekende 
splitcanehengels. De catalogus van 1940 
vermeldt 2 types reeltjes.  
- eerste type (standaard model zeg maar) in 
diameters 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 
mm, 100 mm en 115 mm  
- tweede type (lichter model) in diameters 55 
mm, 65 mm, 75 mm,  85 mm,  95 mm en 110 
mm. 
De foto in de catalogus doet denken aan een 
model van ARMAF maar niets is uit te sluiten, 
behoren in elk geval tot het type "Luikse reel". 
 
L.B. - Made in Belgium: een buitenbeentje 
waarover lang verwarring is geweest. De 
meest voorkomende vorm van deze reeltjes 
is die verkocht in Frankrijk door "Le Pêcheur 
Ecossais" met merkteken "P.E.- Soleil" en 
een grafische voorstelling van een 
ondergaande zon. 
 

 
De L.B.-reel “Made in Belgium” 
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Deze reeltjes waren van vrij licht en dun 
aluminium, zwart gelakt en hadden zwarte 
hendeltjes. Lang werd gedacht dat deze 
reeltjes in Frankrijk werden gemaakt.  
Eerst werd een duidelijk ouder exemplaar 
gevonden. Deze was kwalitatief een stuk 
beter, iets zwaarder uitgevoerd én fraaier 
(ook zwart maar met vergulde lijnbeugel, 
schroefjes, enz).  
Last but not least werd er een exemplaar 
gevonden met nog intact label "L.B. Made in 
Belgium"! Deze was blank aluminium, fijn 
gepolierd met beenkleurige hendeltjes. 
Waarvoor de afkorting L.B. staat is me spijtig 
genoeg nog niet bekend. Een laatste vondst 
betreft eenzelfde reeltje met de benaming 
"The Best" (bescheiden waren ze dus niet 
echt!). Al deze reeltjes hebben een diameter 
van 90 mm en wegen ca. 160 gram, de 
oudere uitvoeringen zijn iets zwaarder. 
Hebben allen een lijnvenster met rem en een 
verstelbare klikker. 
 
Grote (zalm?)-reel: Van een onbekend 
atelier. Frame en spoel van gepolijst 
aluminium, voet van messing met onderaan 
de vermelding "Made in Belgium". 
Buitendiameter is 10,5 cm, de breedte is 5 
cm.  Dit is echt een grote reel dus, denkelijk 
bedoeld voor de zalmvisserij. 
 

 
Zalm(?)reel “Made in Belgium” 
 
Precisia - Jules Godart: over de gebroeders 
Jules en Albert Godart uit Bouillon kan men 
een gans boek schrijven. Ter zijner tijd ga ik 
er zeker nog wel eens een apart artikel aan 
wijden. Hoedanook, in 1933 vraagt Jules 
Godart patenten nrs. 310379 en 396742 aan 
voor het ontwerp van de "Precisia"-reels. 

Beide broers hadden een hengelsportzaak in 
Bouillon. Albert was de meest bekende, een 
begenadigd caster (wereldkampioen !) en 
goed bevriend met de Amerikaan Bache 
Brown. Bache Brown is de man die de USA 
leerde vissen met een werpmolen (zie zeker 
ook mijn artikel over de Amerikaanse Luxor 
werpmolens). Bache Brown heeft zijn boek 
over spinfishing trouwens opgedragen aan 
Albert Godart die met een foto op de eerste 
pagina prijkt! Albert Godart was in die periode 
(1930 – 1950) zeker een B.V. (Bekend 
Visser). In 1936 adverteert hij ook met een 
speciale aastakel "La Monture Godart" 
speciaal voor het vissen met de werpmolen 
(anno 1936 nog niet vanzelfsprekend…). 
 

 
De Precisia van Jules Godart 
 
Onder de merknaam Precisia is er een ganse 
reeks van reels bekend in uiteenlopende 
diameters. Gelukkig staat de naam Precisia 
er meestal op, al dan niet samen 
patentnummer 310379 of 396742. 
De reels hebben een typenummer (gekend 
zijn nrs. 3, 4, 5 en 6 met respectievelijk 
diameters 88 mm, 96 mm, 106 mm en 118 
mm). Er zijn ook nog tal van afwijkende 
modellen zonder typenummer met 
bijvoorbeeld diameter 139 mm. Deze waren 
misschien speciaal op bestelling gemaakt.  
De Precisia molens dragen meestal ook 
(maar niet altijd) een serienummer. Er zijn 
nog te weinig reels gevonden om een studie 
van deze serienummers te maken. 
 
Le Stockman:  een reeks fraaie aluminium 
reels met inscriptie "Le Stockman" waarvan 
het ontwerp doet vermoeden dat ze uit een 
Luiks atelier komen, maar zeker is dit niet. 
Bestaat in verschillende groottes en 
afwerkingen.  
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Van Montfort vliegenreel: in 1946 is er een 
patent uitgevaardigd voor een vliegenreel met 
rem. Dit patent staat op naam van Van 
Montfort Mario Ernest Henri.  Patentnummer 
is BE 462234. In hoeverre deze reel ook 
effectief gemaakt is, buiten waarschijnlijk een 
prototype, is niet geweten. 
 
Vekemans: Paul Vekemans uit Mechelen 
ontwierp, en produceerde, volgende 
vliegenreels : 
1) voor Hal Chittum in Miamai & Islamorada: 
200 bonefish reels en 200 tarpon reels, deze 
reels zijn zoutwaterbestendig en voorzien van 
een kurken druk-rem. 
2) voor Browning: enkel honderden van 2 
modellen met kurken rem 
3) voor RST: enkel honderden van 3 
modellen forel en 1 zalmmodel met kurken 
rem 
4) onder de naam Vekemans Pro 1 en Pro 2: 
100 reels van elk model, heel minimale lichte 
reels ontdaan van alles wat toch niet 
noodzakelijk is. 
Enkele reels staan met afbeelding in het boek 
van Charles Jardine: THE SOTHEBYS 
GUIDE TO FLY FISHING (1991) “Vekemans 
Pro.2 - An excellent hand-crafted reel with a 
very good line capacity; made by a small 
company in Belgium”. 
 
Diverse: er zijn nog tal van reels waarvan 
weinig of niets is terug te vinden met de 
documentatie die ik momenteel ter 
beschikking heb.   
Zo zijn er de oude houten reels, sommige 
modellen zijn vrijwel uitsluitend te vinden in 
België, wat doet vermoeden dat ze in België 
gemaakt zijn. Maar zoals zo vaak zijn ze niet 
te identificeren door het ontbreken van 
merktekens. De meeste modellen zijn 
afgeleid van het Engelse Nottingham model. 
Hetzelfde kan gezegd worden van tal van 
oude koperen reeltjes, als er geen merkteken 
op staat is het onmogelijk te zeggen door wie 
ze gemaakt zijn.  
Dan een groot aantal, duidelijk Luikse, 
aluminium reeltjes met typische 
eigenschappen die wijzen op aparte ateliers. 
Door het ontbreken van enig merkteken zijn 
deze vooralsnog niet te identificeren. Maar 
vrijwel allemaal te vinden in een logische 
reeks van diameters, en soms met draaibare 
voet. Al deze reeltjes dateren uit een vrij 
lange periode van ca 1930 tot ca. 1960. Deze 
reeltjes leunen vooral aan bij de types van 
L.Ory. Sommige van deze reeltjes zijn 

blijkbaar gemaakt "voor eigen gebruik" door 
werknemers van de Luikse ateliers. Zo 
bestaat er een exemplaar met een diameter 
van maar liefst 20 cm (!) gemaakt voor het 
vissen op houting (Coregonus) in de diepe 
meren in de Ardennen. 
 
Werpmolens: er zijn maar een paar 
werpmolens waarvan we kunnen zeggen dat 
ze Belgisch fabricaat zijn.   
Er is het vroeg ontwerp van een werpmolen 
door een Belg met de naam Paul Edmond 
Gaire (zie ons clubblad uitgave nummer 27 
voor een tekening van deze werpmolen). 
Paul Gaire vraagt op 13.01.1940 in België 
een patent aan. Door WOII gaat hij naar de 
USA waar hij op 26.08.1940 eveneens een 
patent aanvraagt met nummer 2.314.616. De 
tekening bij de patentaanvraag toont een 
zeer interessant (en zéér vroeg) ontwerp van 
een werpmolen. Maar tot op heden is er nog 
geen werpmolen gevonden die hiermee te 
identificeren is. Verzamelaars van 
zelfbouwmolens zouden hun exemplaren 
best eens vergelijken met de tekening, het 
zou wel eens dé vondst van het jaar kunnen 
zijn! 
Dan is er de "Le moulinet F.N." of "Le 
Moulinet Belge" (zie uitgave nummer 24 van 
ons clubblad). Waarschijnlijk dus gemaakt 
door een werknemer van FN Herstal, 
bestaande in minstens 2 verschillende 
groottes, zwart of groen geverfd.  Bijna alle 
gevonden exemplaren zijn terug te traceren 
naar de streek rond Herstal (zie ook een vorig 
artikel over deze toch wel heel speciale 
werpmolen). 
Als laatste een vrij moderne werpmolen 
gepatenteerd op 03.09.1986  door A. Patris.  
Deze molen bestaat en er bestaat eveneens 
nog een vroeger prototype van. Deze molen 
is echter nooit in productie gegaan, de enige 
2 exemplaren zijn nog steeds in handen van 
de uitvinder. 
 
OPROEP:  
Bij deze een oproep om molens of reels te 
melden waarvan u denkt of weet dat ze 
gemaakt zijn in België. 
U kan mij zeer blij maken met een foto, 
afmetingen, merkteken, scan van een 
catalogus, enz.   
Alvast bedankt! 
Contact : jeanpaulceulemans@skynet.be 
 

Jean-Paul Ceulemans 

 
 


