
NOTTINGHAM REELS 
 

Vaak zien we dat een reel wordt beschreven als 
een “Nottingham reel”, maar wat bedoelen we 
daar eigenlijk mee? De meeste houten reels 
worden bijna altijd als Nottingham reels betiteld, 
maar dan moeten we daarbij ook de hele reeks 
centrepin reels, zoals de Allcock Aerials en de 
J.W. Young centrepins, om er maar twee te 
noemen, in aanmerking nemen. Het doel van dit 
artikel is te pogen te verhelderen wat we precies 
met Nottingham reels bedoelen als we het over 
houten reels hebben, een korte historie van hun 
vroegste ontwikkeling te schetsen en uit te 
leggen welke types reels voor de verzamelaar 
beschikbaar zijn. 
 
Nottingham reels worden gebruikt voor het 
vissen op de Nottingham manier. In de 
hengelsport is er een uitdrukking: “licht vissen op 
afstand” en deze beschrijft deze vismethode, 
zoals hij door de eerste mensen die deze 
hengelstijl beoefenden, werd ontwikkeld. Door 
dobber en onderlijn met gebruik van dunne lijnen 
zover als mogelijk uit te werpen, was het 
mogelijk de zwaardere vissen te vangen. Om dit 
te kunnen bereiken, was een soepel draaiende 
reel essentieel. 

 
De vissers in Londen gebruikten een lange 
voornhengel om voldoende afstand te bereiken. 
Voor de vissers uit de buurt van Nottingham, die 
in de rivier de Trent visten, was deze afstand niet 
ver genoeg. We weten niet wanneer de eerste 
visser de “licht en op afstand”-methode toepaste 
en wie dit geweest is, maar we schatten dat dit 
rond 1820-1830 moet zijn geweest. 
 
In 1857 schreef William Bailey “The Anglers 
Instructor”, waarin hij deze methode om allerlei 
soorten vis te vangen voor het eerst beschreef 
en uitlegde. In dit boek bespreekt hij de 
verschillende reels die hiervoor nodig zijn, 
variërend van een 3-inch reel voor het vissen 
met de vlieg tot en met een 4-inch model voor 
het snoeken. 

Bij het behandelen van het beste visgerei voor 
het snoeken, toont zijn leerling hem een koperen 
reel met versnellingen, die Bailey hiervoor echter 
afkeurt. Bailey adviseerde in plaats hiervan een 
houten reel van 4-inch, waarvan het enige brons 
bestond uit de klemringen (voorloper van de 
reelringen; Red.), waarmee de reel op de hengel 
werd bevestigd. Het hout van de reel was 
gepolitoerd of gelakt, zodat hij waterdicht was en 
niet zou gaan opzwellen. 
In de derde druk van 1876 zien we echter pas de 
eerste illustratie van een Nottingham reel. De 
afgebeelde reel wordt een “Fish Tail Back” 
genoemd en is d.m.v. een moer op de as 
bevestigd. 
 

 
 
De eerste reels waren van hout gemaakt en 
werden de gewone, spoel of houten reel 
genoemd. Ze bestonden uit een houten 
achterkant en een spoel die d.m.v. twee metalen 
bussen op de as geplaatst werd en door een 
bevestigingsmoer op zijn plaats werd gehouden. 
Handgreepjes van hoorn of ivoor completeerden 
het geheel. Deze eenvoudig geconstrueerde 
reels werden door fabrikanten tot in de twintigste 
eeuw aangeboden, meestal onder de benaming 
“jongensreel”. 

 
 
Het is eenvoudig deze eerste reels te herkennen, 
aangezien ze meestal een rechte achterkant van 
ijzer bezaten en een koperen klemfitting of 
reelvoet. Enkele van de allereerste reels hadden 
ook een ijzeren voet.  



 
 
Veel van deze vroege reels bezaten, in 
vergelijking tot latere modellen, kleine, sierlijke 
handgreepjes. Een andere onderscheidende 
eigenschap van deze reels is de vierkant 
uitgesneden vorm van de rand van de spoel. 

 
Het probleem met deze reels en wat het 
verzamelen ervan interessant maakt, is dat het 
hout kon vervormen, waardoor de reel vastliep. 
Om dit probleem op te lossen, werden 
verschillende methodes gebruikt. De randen van 
de spoel konden met een ring uit brons worden 
verstevigd, die met kleine pinnetjes op zijn plaats 
werd gehouden. 
De eenvoudige rechte ijzeren achterkant die aan 
de reel bevestigd was, aanvankelijk als een 
onderdeel van de bevestigingswijze aan de 
hengel, werd in brons gewijzigd en een 
“starback” werd geïntroduceerd. Later volgden 
“circle backs”, “Y-backs” en de “frog back”. Deze 
laatsten zijn moeilijker te vinden, aangezien ze 
normaal gesproken op de grotere reels, die bij 
het zeevissen werden gebruikt, werden 
toegepast. Een ander probleem was, dat zelfs 
wanneer de reel niet aanliep, de spoel nog 

steeds niet soepel genoeg draaide voor de 
Trent-vissers. 
 

 
 
De oplossing hiervoor was de “centre reel” of 
“centrepin reel”. Henri Coxon schreef een artikel 
voor de “Fishing Gazette” in september 1895, 
waarin hij een overzicht geeft van de 
“Nottingham Winch” (primitieve reel/rol, die 
alleen voor lijnopslag diende; Red.). Hij geeft 
daarbij aan Joseph Turner de eer hiervan de 
uitvinder te zijn en vermeldt eveneens de namen 
van personen die later verbeteringen aan de reel 
hebben aangebracht. 
 
Hoewel nooit geoctrooieerd, werd de “Slater 
catch” vrijwel zeker niet door David Slater 
uitgevonden. Het is het meest waarschijnlijk dat 
Rueben Heaton hem uitvond. Keane zet in zijn 
boek “Fishing Tackle It’s Material & Manufacture” 
uiteen wat de voordelen zijn van een “spring 
latch” (ontgrendelingssysteem, vgl. huidige 
drukknopspoel op molens en reels; Red.) en 
noemt daarbij juist Slater weer als de geestelijke 
vader van dit reeltype. Hoe het ook zij, Slater 
heeft in elk geval de “spring latch” vaker en 
succesvoller toegepast dan welke fabrikant dan 
ook. Volgens de Heaton’s reels catalogus uit 
1877 waren deze reels reeds met de “latch” 
verkrijgbaar, zo’n vier jaar voordat Slater reels 
begon te maken. 
 
Spoedig hierna zien we een ontwikkeling van 
geheel houten en koperen reels naar fabrikanten 
die verscheidene materialen uitproberen, om te 
komen tot een vrij draaiende, niet vervormende 
reel. Hieraan zal in toekomstige artikelen 
aandacht worden geschonken. 
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