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De ABU HI-LO 
 
Een van de bekendste pluggen ooit is 
ongetwijfeld de ABU Hi-Lo. En dat al meer 
dan zestig jaar. Hoe deze plug ontstond, is 
een verhaal op zich. 
 
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg 
Göte Borgström, de oprichter van de 
Zweedse ABU fabriek, het idee om voor het 
vissen op snoek een plug te ontwikkelen met 
een verstelbare duiklip. Die zou het mogelijk 
moeten maken om één plug te gebruiken 
voor verschillende waterdieptes. Enorm 
handig en dus commercieel een lucratief 
vooruitzicht. Ergens in 1952 of 1953 
construeerde hij het eerste prototype. De lip 
daarvan zat met schroefjes enigszins 
klemvast, zodat hij nog redelijk versteld kon 
worden. Dit systeem werkte dus zuiver op 
frictie. Maar het voldeed niet omdat de stand 
van de lip vaak verschoof als de plug in het 
water plonsde of werd binnengevist. 
 
De man die Borgström bij het testen van de 
plug vergezelde, was ABU's ingenieur Åke 
Murvall, dezelfde man die in 1951-1952 de 
beroemde Ambassadeur reel had ontworpen. 
Murvall bedacht een kliksysteem, waarbij een 
balletje (aanvankelijk, in het oorspronkelijke 
ontwerp een pinnetje) door een veer in een 
getande schijfje werd gedrukte, dat haaks op 
de duiklip bevestigd was. Hierdoor kon de lip 
gemakkelijk in zes verschillende diepte-
standen worden gesteld, en werd deze toch 
stevig op z'n plaats gehouden door het 
vernuftige klikmechanisme. Het systeem 
bleek perfect te werken en op 8 oktober 1953 
werd er patent op aangevraagd voor Zweden, 
waarbij Göte Ingvar Borgström als uitvinder 
werd vermeld. 
 

 
Het klikmechanisme van een vroege Hi-Lo 
plug. 
 
Het volgende jaar, 1954, kwam Göte 
Borgström in contact met de beroemde 
Amerikaanse kunstaasproducent Heddon. 
Göte en zijn zoon Lennart bezochten de 
Heddonfabiek in Dowagiac, Michigan. 
Heddon bleek zeer geïnteresseerd in de 
uitvinding van de verstelbare duiklip en de 
Borgströms hadden op hun beurt grote 
belangstelling om enkele beroemde Heddon 

modellen - de cilindrische rompen met 
snoekachtige koppen - op hun pluggen toe te 
passen. Het resultaat was een overeenkomst 
tussen beide firma's waarbij Heddon 
toestemming kreeg om het klikmechanisme 
op haar pluggen te gebruiken, waarvoor 
Borgström op 4 oktober 1954 ook patent voor 
de USA had aangevraagd. En ABU kreeg 
toestemming om twee van Heddons 
rompvormen voor haar pluggen te gebruiken: 
de lange Vamp Spook en de wat kortere 
River Runt. Ook kreeg ABU het recht om het 
door Heddon ontwikkelde procedé te 
gebruiken om de kleuren duurzaam op de 
pluggen aan te brengen en tevens om enkele 
van de bekende door Heddon gevoerde 
kleurstellingen te gebruiken, zoals het groene 
snoekpatroon (M, van musky) en de gewilde 
'yellow shore' kleur: geel met zilveren 
streepjes (XRY). Bovendien kreeg ABU 
toestemming om in Scandinavië 
Heddonpluggen te verkopen. 
 

 
De tekeningen uit het Zweedse patent van 
de verstelbare plug, aangevraagd op 8 
oktober 1953. 
 
Het recht om de snoekachtige rompvormen 
van Heddon te gebruiken, die later zo bekend 
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zouden worden als de typische Hi-Lo 
pluggen, kwam dus pas later dan de 
uitvinding van het klikmechanisme. Dit 
verklaart waarom de pluggen die op de 
Zweedse en Amerikaanse patenten van dit 
mechanisme zijn voorzien, nog niet helemaal 
op de Hi-Lo's lijken zoals die uiteindelijk in 
productie kwamen. 
 
Toen de deal tussen ABU en Heddon rond 
was, begonnen beide firma's verstelbare 
pluggen te produceren, die als twee druppels 
water op elkaar leken. ABU bracht in 1955 in 
Zweden en andere Europese landen de Hi-Lo 
op de markt, terwijl Heddon een vrijwel 
identieke plug produceerde in de USA en 
deze op de markt bracht als een verstelbare 
'Heddon River Runt' of 'Heddon Dowagiac' - 
dat was wat er op de doosjes stond; op de 
buiken van de pluggen was 'Heddon ABU Hi-
Lo River Runt Spook' vermeld. 
 
De naam Hi-Lo was bedacht door Lennart 
Borgström en verwijst natuurlijk naar de 
variabele high/low zwemdiepte van de plug, 
dankzij de verstelbare duiklip. In Europa werd 
de plug in 1955 uitgebracht in twee maten: 8 
cm bij 18 gram (zinkend) en 11 cm bij 26 
gram (drijvend). Pas in 1960 werd een 
kleinere maat toegevoegd: 6,5 cm bij 12 gram 
(zinkend). In 1969 kwamen daar nog twee 
maten bij: een tweedelige zinkende plug van 
9 cm bij 20 gram en een grote drijvende van 
15 cm bij 40 gram. 
In de USA werd de 'Heddon ABU Hi-Lo' maar 
in één maat geproduceerd: die van 8 cm bij 
18 gram (3/4 oz.). Dat gebeurde vanaf 1955 
tot vermoedelijk omstreeks 1961. Deze plugs 

verschenen overigens nooit in de Heddon 
catalogi. Nadien, d.w.z. na ca. 1961, werden 
de ABU Hi-Lo's in de USA geïmporteerd 
vanuit Zweden, door Garcia, maar alleen in 
de kleinere maten: 6,5 en 8 cm. Dat ging zo 
door tot begin jaren '70, waarna Garcia de 
import staakte - wellicht omdat de plugs in de 
USA te duur gevonden werden in verhouding 
tot de niet-verstelbare Vamps en de River 
Runts van Heddon. 
 

 
Een 11 cm ABU Hi-Lo plug in de schaarse 
zwart-bruine XBG kleur, 'made in Sweden'. 
 
In de afgelopen ruim zestig jaar dat de Hi-Lo 
op de markt was, is de naam van deze plug 
onder kunstaasvissers een begrip geworden. 
Zo zeer zelfs, dat ABU enkele jaren geleden 
zelfs een Hi-Lo jerkbait introduceerde, ook al 
was die helemaal niet high-low verstelbaar. 
Hij leek alleen wat op het bekende Hi-Lo 
profiel - dat dus eigenlijk van oorsprong een 
Heddon snuitje is. Maar zoveel historisch 
bewustzijn mag van een opgewekte 
kunstaasvisser eigenlijk niet verlangd 
worden. 
 

Hans van der Pauw

 

 
Een 8 cm Heddon ABU Hi-Lo River Runt, 'made in USA'. 


