
SPLITCANE – NOG STEEDS SPRINGLEVEND! 
 

 
Eric Terluin, portret van een virtuoos splitcanehengelbouwer 

 
Degenen onder u die een meer dan 
gemiddelde belangstelling hebben voor 
hengels en hengelbouw, zal het niet ontgaan 
zijn dat splitcane de laatste jaren stevig in de 
lift zit. 
Dat we hier niet slechts te maken hebben met 
een oudere garde hengelaars die uit een soort 
vage nostalgie teruggrijpt naar dit klassieke 
materiaal, heeft ondergetekende, die zelf aan 
aantal jaren geleden op mysterieuze wijze is 
overvallen door het cane-virus, bij recente 
verzamelbeursbezoeken en gesprekken met 
hengelbouwers in toenemende mate mogen 
ervaren. 
Splitcane, een verouderd hengelbouw-
materiaal? Vergeet het maar! 
 
Door een medebestuurslid werd ik 
geattendeerd op een hengelbouwer die naar 
zijn zeggen nog op geheel authentieke wijze 
splitcanehengels zou vervaardigen. Hij had 
hem tijdens de jaarlijkse karperbeurs in Zwolle 
ontmoet. Aangezien ik al langer met het idee 
rondliep een serie portretten van Nederlandse 
hengelbouwers te maken, was een afspraak 
met deze persoon, Eric Terluin, snel gemaakt. 
 
Op een zonnige vrijdagmiddag in maart 2002 
ontvangt Eric mij in zijn woonhuis annex atelier 
in Lelystad. Bij het betreden van het interieur 
van zijn werkruimte overvalt mij onmiddellijk 
het niet goed onder woorden te brengen 
gevoel, dat een goede vriend van mij omschrijft 
als “good vibes”. Alles in het interieur klopt op 
een bepaalde manier en ademt de sfeer van 
muziek en hengelsport: gitaren in een 
standaard op de houten vloer, werpmolens op 
de eettafel, de mooiste handgemaakte 
karperpennen die ik ooit ben tegengekomen op 
een schap aan de wand, het zicht op een aan 
het huis grenzende vaart, waarin het volgens 
Eric barst van de karper en niet in de laatste 
plaats, hangen daar aan haakjes in het 
plafond, zijn schitterende zelfgebouwde 
splitcanehengels. 
 
Eric Terluin is een aan het conservatorium 
afgestudeerde leraar klassiek gitaar. Ongeveer 
vier jaar geleden is hij begonnen met het zelf 
bouwen van splitcane hengels. Hij heeft de 
fijne kneepjes geleerd van zijn neef, Leen 
Huisman. Beiden staan in de traditie van de 
alom vermaarde, maar helaas onlangs 
overleden, Piet Veugelers. De aanleiding voor 

Eric om met zelfbouw te beginnen, vormde een 
gezamenlijke karpersessie met Leen Huisman. 
Tijdens deze dag viste Eric met een door Leen 
gebouwde More powerful spinning rod, destijds 
ontwikkeld door J.B. Walker, die overigens 
geen familie is van zijn beroemde 
naamgenoot. 
 
Dit is een hengel van 9 ft en een 
arbeidsvermogen van ca. 1½ Lb. Het 
bijpassende werpvermogen is zo’n 30-35 
gram; de hengel buigt door tot in het handvat. 
Deze hengel beviel Eric vooral door de 
speciale actie, die goede splitcane hengels 
eigen is, alsmede door de gevoeligheid en 
klassieke uitstraling van het materiaal. Hij 
bemerkte bij het drillen van karpers bovendien, 
dat splitcane door zijn massieve samenstelling 
veel meer ruggengraat heeft dan tot dan toe 
door hem gebruikte kunststof hengels, die 
meestal geen greintje reserve hebben. Hoe 
zwaarder je splitcane echter belast, des te 
meer weerstand levert het materiaal. 
 
Kort daarna leende Eric wat bamboo en een 
mal van Leen om zelf met hengelbouw aan de 
slag te gaan. 
De eerste hengel die hij maakte was een kopie 
van de taper van de More powerful spinning 
rod, maar dan uitgewerkt tot een iets 
zwaardere versie. Deze hengel heeft dan een 
lengte van 10 ft en een vermogen van 1¾ Lb. 
De top van deze hengel is 4 mm dik en het 
werpvermogen bedraagt ca. 50 gram. 
Vervolgens volgde al snel de klassieker onder 
de klassiekers: de Richard Walker Mark IV, 
een compound taper van 10 ft, 1½ Lb. 
 
Verder bouwde Eric de Powerful rod for 
salmon or heavy pike, een 8 ft, 30 grammer, 
die door hem uitgebouwd is tot een lengte 9 ft, 
2 ¼ - 2 ½ Lb. Dit is naar zijn oordeel een zeer 
krachtige hengel, die hij gebruikt bij het uit een 
bootje drillen van zware karpers aan 35/00, 
waarbij de slip geheel is dichtgedraaid, om ze 
uit de rietkragen te kunnen houden. De actie 
van de Mark IV vindt hij op zich prima, maar te 
licht bij het drillen van zwaardere karpers bij 
rieten. Vermeldenswaard in dit verband is dat 
Eric ontdekt heeft, dat Richard Walker zelf later 
ook een zwaardere versie van de Mark IV 
gebouwd heeft: een 10 ft, 2 Lb hengel. 
Van de taper van de eerstgenoemde hengel 
heeft Eric nog een verlengde versie gemaakt, 



die dan 12 ft meet, bij een vermogen van 2½ 
Lb. Met deze stok kan men gewichten tot 80 
gram wegzetten, waardoor hij dus zeer 
geschikt is voor de moderne karpervisserij, die 
gebruik maakt van bolt-rigmethoden. Eric heeft 
inmiddels ook de originele Mark IV Avon 
gebouwd. Deze hengel is ca. 10% lichter dan 
de gewone Mark IV, meet 10 ft en heeft een 
vermogen van 1 Lb, destijds bedoeld voor het 
bevissen van zware witvis, zoals blankvoorn, 
kopvoorn, barbeel en grove brasem in de rivier 
de Avon.  
Momenteel legt Eric zich eveneens toe op het 
bouwen en verder ontwikkelen van 
spinhengels en vliegenhengels. 
 
Eric Terluin is één van de weinige mensen die 
bij het bouwen van splitcanehengels echt alles 
zelf doen. Zijn blanks komen dus niet kant en 
klaar uit een Engels ateliertje. Alle fasen in het 
proces, dat uiteindelijk leidt tot het begeerde 
eindproduct, heb ik met eigen ogen mogen 
aanschouwen. Het lijkt me goed de zeer 
arbeidsintensieve, ambachtelijke werkwijze 
hier kort voor u te schetsen. 
 
Het begint allemaal met het uitsorteren van de 
bamboostokken of poles waaruit de canestrips 
gespleten worden. Immers, alleen het 
allerbeste basismateriaal is het waard er de tijd 
en energie in te investeren, die noodzakelijk is 
om te komen tot een klasse hengel. Het 
bamboo dat gebruikt wordt, is van het soort: 
Arundinaria amabilis, oftewel tonkin cane. 
De goede kwaliteit van dit riet vindt men nog 
slechts in een zeer klein gebied van China, 
langs de Sui rivier, 150 km ten noordwesten 
van Canton. 
 
Na kritische selectie van de poles, volgt het 
met behulp van een speciale beitel splijten van 
het cane; voor elke hengel zijn, zoals bekend, 
tweemaal zes strips benodigd. 
De volgende fasen zijn het rechten van het 
cane en het voorschaven (primeri planing); dit 
is het ruw voorbewerken van de strips tot de 
gewenste driehoeksvorm. 
Dan worden de zes strips met een 
kruiswikkeling van hittebestendig garen 
bijeengebonden en in een oven verhit. Dit 

bakken van het cane gebeurt gedurende 1 uur 
bij een temperatuur van 150 °C en het 
afbakken duurt vervolgens nog 5 minuten bij 
176 °C, als finishing touch. 
 
Nu worden de mallen ingesteld, om de vooraf 
berekende taper voor een specifieke hengel te 
verkrijgen. De strips moeten stuk voor stuk op 
de 0,01 mm exact op deze taper worden 
geschaafd.  
Wanneer dit gedaan is, worden de strips 
verlijmd met een speciaal ontwikkelde, zeer 
goede lijm, waarbij het kruisgewikkelde garen 
zorg draagt voor de juiste spanning tussen de 
zes strips en de lijm. Nadat de lijm voldoende 
is uitgehard en het garen kan worden 
verwijderd, kunnen we eerst spreken van een 
splitcane blank; evt. aanwezige lijmresten 
worden daarna zorgvuldig van de blank gevijld. 
 
Tenslotte volgen de meer bekende 
handelingen, die plaatsvinden bij afbouw van 
een hengelblank: het aanbrengen van de 
bussen, het monteren en in de gewenste vorm 
schuren van de kurken greep, het wikkelen van 
de geleideogen en het in drie lagen aflakken 
van de hengel met een langzaam drogende, 
flexibel blijvende vernislaag. Het eindresultaat 
is een hengel waar de toewijding van de maker 
van afstraalt. 
 
We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen 
met een origineel talent als Eric Terluin. Niet 
alleen houdt hij de ambachtelijke 
splitcanehengelbouw in ere, maar door een 
groot gevoel voor de mogelijkheden van het 
materiaal en het tot in de finesses beheersen 
van het creatieve proces, zorgt hij er 
bovendien voor dat deze klassieke 
hengelbouw zich verder ontwikkelt en daardoor 
op een hoger plan komt. 
 
Voor meer informatie over splitcanehengels of 
de inmiddels zeer vermaarde “Flevo-
karperpennen”, kunt u contact opnemen met 
Eric Terluin: 0320-253398; 
eric.terluin@hetnet.nl 
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