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Het dossier splitcane Made in Nederland 
 
Toen ik begon met verzamelen heb ik me 
voorgenomen om speciale aandacht te 
besteden aan de hengelsportartikelen die in 
Nederland ooit zijn geproduceerd. Dat was 
gemakkelijker gedacht dan gedaan maar na 
lang speuren kon ik toch een lijst opmaken 
van werpmolens die in de de lage landen zijn 
gemaakt en ook op de markt zijn verschenen. 
 
Een stand van zaken 
 
Helaas: die lijst is bijzonder mager. Slechts 
van drie werpmolens staat met zekerheid 
vast dat ze met recht en reden het predicaat 
"Made in Holland" mogen dragen. Het gaat 
hier om de merken "Massart", "Tamson" en 
"Brasser". 
 

 
De “Massart” 
 
Verder zijn er nog twee twijfelgevallen: de 
"Ariston" en de "Nylisto" waarvan enige 
senior-hengelsporthandelaren beweren dat 
die ook in Nederland zijn gemaakt. Hoewel 
geen van deze vijf molens dus in de 
Nederlandse verzameling mag ontbreken (de 
"Massart" en de "Brasser" zijn uiterst 
zeldzaam !), moeten we met het schaamrood 
op de kaken bekennen dat vistechnisch 
gezien deze werpmolens van eigen bodem 
niet veel voorstelden en snel na de 
introductie uit de schappen van de 
hengelsportwinkels verdwenen. 
 
De hengelsporthandelaren gebruikten de 
term "wegwerpmolens" voor dit vijftal, 
vandaar dat er zo weinig zijn overgebleven. 
Alleen van de "Tamson" zijn er nog 8000 

stuks gemaakt, van de "Massart" zijn er 7 
gave exemplaren bekend en van de "Brasser" 
zijn er 50 geproduceerd en voorlopig is er 
maar één exemplaar bekend (Uw dienaar is 
hier de trotse bezitter van). 
 

 
De “Brasser” 
 
Van de "Ariston" zijn 4 exemplaren bij mij 
bekend en van de "Nylisto" (twee 
uitvoeringen: één met tandwielen uit nylon en 
één met metalen tandwielen) zijn geen 
aantallen bekend. 
 

 
De “Ariston” 
 
Splitcane "Made in Nederland" 
 
Tot zover het verhaal over de werpmolens uit 
Nederland dat diende als aanloop op deel 2 
van het dossier "Made in Nederland": 
splitcane Made in Holland. Ik ben in het 
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vorige nummer van dit clubblad enthousiast 
begonnen met dit dossier, maar moet nu 
eerlijk bekennen dat de moed me in de 
schoenen is gezonken. En dit ondanks de 
zeer gewaardeerde medewerking en steun 
van de heren Wim de Mol en Jan Eggers die 
mij met goede tips op weg wilden helpen. Ik 
besef nu dat ik het dossier alleen kan 
realiseren als ik alle splitcanebouwers die in 
Nederland bekend zijn, persoonlijk ga 
opzoeken om zo de nodige gegevens te 
verkrijgen. Wat de reeds overleden 
splitcanebouwers zoals Frans DOMHOF en 
Piet VEUGELERS betreft, wordt het extra 
moeilijk om informatie te verkrijgen. 
 

 
Palakona by Hardy 

Door allerlei omstandigheden ben ik nogal 
aan huis gebonden zodat ik helaas moet 
afzien van de voltooiing van het splitcane-
dossier. Hoe interessant het onderwerp 
splitcane ook is. Ik hoop van harte dat 
iemand anders zich geroepen voelt om het 
dossier te completeren. 
 

 
Briefhoofd van de splitcanebouwers 
Bertram en Roelfs 
 
Tot besluit nog drie opmerkingen over 
splitcanehengels. De afkorting "B&R" staat 
voor de firma Bertram en Roelfs uit 
Amsterdam. Eén van de belangrijkste 
redenen waarom een splitcanehengel zo duur 
is, ligt in de bewerkelijkheid van de 
materialen: er kropen makkelijk 50 werkuren 
in de bouw ervan. De firma Mol en Wilco (ja, 
de vader van Wim de Mol) produceerde 
onder eigen naam grote aantallen 
spitcanehengels omdat zij de enige waren die 
de peperdure machines hadden aangeschaft 
om de ruwe bamboestengels tot klasse-
hengels om te toveren. Zelfs de 
hedendaagse splitcane-artiesten die nu nog 
steeds met de hand hun hengels bouwen 
komen snel aan de bovengenoemde 50 
werkuren. 
 
De prijs is er dan ook naar! Vandaar dat 
splitcane gedoemd is om te verdwijnen. Dus 
sla je slag wanneer je nog een goede oude 
splitcanehengel op de kop kunt tikken. Ze 
worden steeds zeldzamer! 
 

Iwan Garay 
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