
Reeltjes “Made in Belgium” 
 
Iedereen kent ze wel, die eenvoudige 
aluminium reeltjes uit de jaren ’30 tot ’50 die je 
zo’n beetje overal in België - en erbuiten -  
tegenkomt.  Als je wat hengelspullen vindt op 
een rommelmarkt is de kans groot dat er wéér 
zo’n reeltje bijzit!!! Getver… weer geen Farlow 
of Hardy… 
 
Veel mensen denken overigens dat deze 
reeltjes ingevoerd werden uit Engeland, niets 
is echter minder waar. Puur Belgisch dus, 
meerbepaald Luiks. 
 
De Luikse staalindustrie bracht na W.O. I een 
aantal nevenactiviteiten met zich mee. Om en 
rond Luik en Herstal vestigden zich diverse 
ateliers die zich op toelegden op 
metaalbewerking en allerhande toepassingen 
fabriceerden, waaronder dus ook deze 
aluminium visreeltjes. 
 

 
 
Bekende ateliers zijn bijvoorbeeld  “L.ORY” en 
“AMAF”. De reeltjes die zij maakten waren 
zeer eenvoudig van structuur en afwerking, 
geen franjes, hooguit een ratelschakelaar. Ze 
bestonden wel in een gewone versie en een 
“sidecaster” versie (met draaibaar reelvoetje). 
Op het eerste zicht zijn ze vrijwel allemaal 
gelijk, de verschillen beperken zich vaak tot de 
grootte en het al dan niet vermelden van een 
merknaam. De meest recente waren soms 
groen geverfd (met een verf die er trouwens 
heel snel weer afging). De lijngeleider was 
blijkbaar optioneel, er zijn er met dubbele 
lijngeleider (reeltjes die dus zowel links als 
rechtshandig te gebruiken waren), met enkele 
lijngeleider of helemaal geen. 
 
Aangezien er zoveel van terug te vinden zijn, 
moeten deze reeltjes wel erg populair geweest 
zijn. Men kan ze terugvinden in de 
catalogussen van 1930 tot begin 1950, wat 
toch een vrij lange periode is. Ze waren vrij 
goedkoop, zeker in vergelijking met andere 
reeltjes die voornamelijk ingevoerd werden uit 
Engeland. Ik geloof dat elke visser toentertijd 
wel zo een reeltje bij zich had! 
 

 
 
De meeste reeltjes hebben geen vermelding 
van de fabrikant. De enige met merknaam die 
ik gevonden heb zijn die van “L.ORY”. “AMAF” 
heeft zeker ook dergelijke reeltjes gemaakt, 
maar ik heb er nog geen gevonden met dit 
merk erop. 
 

 
Koning Boudewijn aan het vissen met een 
Luiks reeltje op zijn hengel in de vijvers van 
het Koninklijk Paleis te Laken 

 
Zeldzaam zijn deze reeltjes absoluut niet, een 
mooi gaaf exemplaar vinden is al een ander 
paar mouwen, vaak is de reelvoet afgevijld of 
is het aluminium aangetast door corrosie.  
 



Wie goed oplet kan soms echt wel leuke 
dingen ontdekken. Zo vond ik laatst een 
fotopostkaart van wijlen Koning Boudewijn in 
zijn jeugdjaren. Ja hoor, aan de waterkant met 
een hengel in zijn hand… en… welk reeltje zit 
er op die hengel? YEP!  Altijd leuk zo’n prent 

om je verzameling wat meer “aanzien” te 
geven… Tja, als de Koning zelf ermee gevist 
heeft, hoeft het niet altijd een Hardy, Allcock of 
Farlow te zijn! 
 

Jean-Paul Ceulemans
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