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Het dossier splitcane Made in Holland 
 
Omdat ik mijn beperkingen ken en omdat mijn 
huis binnenkort te klein dreigt te worden om 
mijn steeds uitgebreider wordende 
verzameling werpmolens, reels en boeken te 
herbergen heb ik mij in het verleden verre 
gehouden van het verzamelen van hengels. 
Maar... tegen wil en dank ben ik in de loop der 
jaren gedwongen geworden om ook enige 
werphengels onderdak te verlenen. Het begon 
met mijn twee ontmoetingen met grootheid 
Frans Domhof in het verre Groningen. Frans 
was een wereldberoemdheid in Groningen 
maar had landelijk ook enige bekendheid 
opgebouwd als medewerker aan visbladen en 
als auteur van een -dun- boekje over het 
vissen met de werphengel. ("Werphengel en 
Kunstaas" door Frans Domhof met een 
voorwoord van C.H. Geudeker uitgave 1949). 
 
Frans heeft enige tijd een hengelsportzaak 
gehad waar hij onder andere zijn zelf 
gemaakte greenhart en splitcane hengels 
verkocht. Ondanks het feit dat die hengels 
absolute topproducten waren, was Frans na 
enige tijd gedwongen om zijn zaak op te 
doeken. Oorzaak: Frans was niet bereid zijn 
hengels aan willekeurig wie te verkopen, 
sterker nog, hij kon moeilijk afstand doen van 
zijn troetelkinderen. Je kon je gelukkig prijzen 
als Frans besloot je er een te verkopen. Toen 
Frans zich met de resterende inventaris van 
zijn zaak terugtrok in zijn flatje was ik net bezig 
Nederland af te stropen op zoek naar mede-
hengelsportverzamelaars teneinde een club op 
poten te kunnen zetten. En op één van die 
zoektochten (die uiteindelijk vijf verzamelaars 
opleverde) viel de naam van Frans Domhof, en 
dat was voor mij de reden om naar het verre 
Groningen te reizen. Daar bleek dat Frans 
eigenlijk geen verzamelaar was en ook niet 
wilde worden, maar wel enige zeer 
interessante zaken had die mijn grote 
belangstelling trokken. Het betrof vooral enige 
antieke werpmolens en reels die Frans wel 
wilde verkopen (omdat hij duidelijk op zwart 
zaad zat...). Wel zat er aan die verkoop een 
dwingende voorwaarde vast: aan ieder oud 
molentje kleefde als koppelverkoop een 
greenhart of splitcane hengel vast. Op deze 
manier kwam ik na twee bezoekjes in het bezit 
van vijf oude molentjes en twee greenhart 
hengels en drie prachtige splitcane hengels. 
Na die aankopen die wat mij betreft een 
vervolg zouden krijgen als ik weer wat 
gespaard zou hebben viel de bron Frans 
Domhof weg omdat hij door een val in het 
trappenhuis van zijn flat een dodelijke klap 

maakte. Wat er met zijn spullen is gebeurd heb 
ik helaas niet kunnen achterhalen. 
 

 
 
De splitcane hengels van Frans Domhof 
dragen de naam HEXAGON. In een 
advertentie van het blad De Nederlandse 
Hengelsport van 1960 trof ik een advertentie 
aan van Domhof zelf waarin hij zijn elegante 
LADYBIRD van 100gr eigengewicht aanprijst 
en ook de SHARK SUMMAX geschikt voor de 
Big Game visserij. (Thans in bezit van Peter 
Dohmen). Waarom vertel ik u zo uitgebreid 
over de splitcane-hengelbouwer Frans 
Domhof? Om de eenvoudige reden dat we een 
dossier: NEDERLANDSE SPLITCANE 
BOUWERS willen aanleggen en dat we graag 
met hem willen beginnen door alles wat we 
over hem te weten vast te leggen. Hoeveel 
splitcane hengels heeft Frans gebouwd, 
hoeveel verschillende modellen zijn er bekend, 
in welke prijsklasse liggen ze, en hoe lang is 
Frans actief geweest? We leggen die vragen 
graag aan u voor in de hoop dat we samen tot 
een compleet dossier kunnen komen. Maar er 
zijn in Nederland nog meer splitcane bouwers 
actief of actief geweest. We denken aan Piet 
Veugelers, Eric Terluin, Leen Huisman en 
hoogstwaarschijnlijk nog vele anderen. En Wie 
zit er achter het merk B&R? We wachten met 
spanning op jullie reacties. We hebben al een 
dossier werpmolens made in Holland en hopen 
nu alle Nederlandse splitcane bouwers uit de 
vergetelheid te kunnen halen. 
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