
SPLITCANE: ONDERHOUD EN REPARATIES 
 
Ondanks het grote succes van carbon, boron 
en andere hoogtechnologische vezels, blijven 
vele vissers terecht verliefd op het aloude 
splitcane. 
Splitcanehengels, zelfs van het beste fabricaat, 
hebben echter één groot nadeel: hun 
kwetsbaarheid. 
Daardoor is een goed onderhoud van cruciaal 
belang, en zal zelfs de meest voorzichtige 
gebruiker vroeg of laat één en ander moeten 
herstellen of corrigeren. 
In de volgende bijdrage wil ik hiervoor enige 
richtlijnen geven. 
 
ONDERHOUD 
 
U kent wellicht de twee grote vijanden van 
splitcane: vocht en overbelasting. Door de 
gelijmde constructie van splitcane is indringend 
vocht funest: het bamboe gaat zwellen, 
eventueel zelfs rotten en de lijm komt los. 
Daardoor komen de strips los te zitten, wat 
aanleiding geeft tot breuk. Deze toestand is 
soms duidelijk zichtbaar, maar is vaak slechts 
op te sporen door minutieus onderzoek. In 
ieder geval dringt een herstelling zich op. (Zie 
verder: reparaties) 
Beter is het dit euvel te voorkomen, door de 
hengel te beschermen met een goed 
onderhouden vernis(lak)laag. Controleer dus 
regelmatig de splitcanehengels waarmee u vist 
en werk eventuele beschadigingen aan de lak 
direct bij: 
Schuur het beschadigde gebied op met fijn 
schuurpapier, ontvet met aanstekerbenzine en 
breng nieuwe lak aan. Let er vooral op dat de 
voetjes van de ogen alsook het afdekplaatje 
goed afgedicht zijn. 
Indien u een oude hengel opnieuw wil 
gebruiken, is het aangewezen de oude laklaag 
volledig te verwijderen. De enige veilige 
methode is door met een scherp mes, dat u 
loodrecht op de hengel houdt, de lak weg te 
schrapen. Ga vooral niet snijden, want dan 
beschadigt u gegarandeerd de bamboevezels. 
De lak op de wikkelingen lichtjes opschuren. 
Daarna de hengel opnieuw tweemaal lakken. 
 
Overbelasting leidt in het beste geval tot een 
kromme hengel, in het slechtste geval breekt 
de hengel. 
Respecteer daarom de aanwijzingen van de 
constructeur betreffende het maximale 
werpgewicht of het nummer van de vliegenlijn. 
Het overdreven kromtrekken van de hengel 

tijdens de dril of bij vastzitten is 
vanzelfsprekend uit den boze. 
Ook kan een hengel gaan krom staan door 
hem lange tijd horizontaal te houden (passief 
vissen) of door hem bij het opbergen schuin 
tegen een muur te plaatsen. 
Bewaar een splitcane liefst hangend in het 
foedraal met de dikke einden naar beneden. 
Last but not least worden splitcanes vaak 
zwaar beschadigd door, bij vastzittende 
bussen, aan de hengeldelen te sleuren en te 
draaien. Voorkom dit probleem door de bussen 
smetteloos schoon te houden en regelmatig 
licht in te wrijven met paraffine. Geen vet of 
olie: deze trekken alleen maar vuil aan. Zitten 
de bussen echt vast, hou dan uitsluitend de 
bussen (vooral niet de hengel zelf!) stevig vast 
en trek in een rechte lijn. Licht opwarmen van 
de moederbus of het laten intrekken van 
kruipolie kunnen hierbij helpen. 
 
REPARATIES 
 
Kromme hengeldelen kunnen "gerecht" 
worden. Hiervoor bestaan twee technieken: 
koud rechten en warm rechten. 
Koud rechten wordt normaal alleen toegepast 
tijdens de constructie van de hengel. Het 
hengeldeel wordt dan gerecht terwijl de lijm 
nog zacht is. Wij kunnen deze techniek 
toepassen tijdens het plaatsen van nieuwe 
bussen en bij het herstellen van een gebroken 
hengel. Het plaatsen van de ogen aan de 
"andere" kant van de hengel, waardoor deze 
automatisch rechtgevist wordt, valt eveneens 
onder deze categorie. 
 
Bij warm rechten maken we gebruik van een 
hittebron. Zo worden bamboe en lijm enigszins 
zacht gemaakt en is het deel beter te rechten. 
Het probleem hierbij is dat bepaalde 
lijmsoorten, die in de constructie van splitcane 
gebruikt worden, zeer gevoelig zijn voor 
oververhitting. Dit geldt bijv. voor het bekende 
Araldite, dat o.a. door Hardy gebruikt wordt. 
Hou daarom voor alle zekerheid de 
temperatuur zo laag mogelijk. 
Als hittebron gebruikt u best een haardroger of 
een hete-lucht-verfstripper. (Deze laatste 
alleen indien met regelbare temperatuur) 
U beweegt het te rechten hengeldeel door de 
hete lucht en buigt het tezelfdertijd in de 
gewenste richting. Indien u een korte "knik" wilt 
corrigeren, slechts de knik verwarmen en 
buigen. 



Het kan aangewezen zijn om het te buigen 
gedeelte strak en kruiselings te wikkelen. 
Zo vermindert het risico dat de hengelstrips 
tijdens het rechten verschuiven. 
Ga langzaam en voorzichtig te werk en 
controleer regelmatig het resultaat door langs 
het hengeldeel te kijken. 
Bedenk ook dat een perfect resultaat vaak niet 
te bereiken is. Ga in dat geval de zaak niet 
forceren, maar neem genoegen met wat 
gerealiseerd is. 
 
RAMP 
 
Een gebroken hengel is zowat het ergste wat 
een visser kan meemaken. 
Het hoeft echter geen onherroepelijk drama te 
zijn, daar vele breuken bij splitcanehengels 
degelijk en quasi onzichtbaar te herstellen zijn. 
Als we spreken over breuken, moeten we 
beseffen dat de meeste breuken niet volledig 
zijn: het hengeldeel is enkel "gekraakt". 
Verscheidene bamboevezels zijn dan 
gebroken en tonen zich als opstaande 
splinters, terwijl de overige vezels nog heel 
zijn. Soms is het slechts een enkele splinter 
die loskomt. Dit doet zich nogal eens voor aan 
de knopen, waar het splitcane steeds wat 
zwakker is. Herstelling is hier natuurlijk 
noodzakelijk. Ook bij een kleine splinter, omdat 
die tot diep in het hengeldeel kan 
doorscheuren. 
Voor de herstelling bereidt u een ruime 
hoeveelheid Araldite Standard. 
Breng de Araldite goed dik aan in en rond de 
breuk. Verwarm de met lijm ingesmeerde 
breuk d.m.v. een haardroger. Hierdoor wordt 
de lijm doorzichtig en vloeibaar, zodat hij beter 
doordringt. Gebruik een scheermesje om de 
lijm diep in de breuk te duwen en buig hierbij 
voorzichtig de hengel zodat de breuk een 
weinig openstaat. Duw de splinters op hun 
plaats. Breng nu een zeer strakke, kruiselingse 
wikkeling aan over de ganse lengte van de 
breuk. Visdraad (35/100) is hiervoor zeer 

geschikt. Terwijl de lijm nog zacht is, kunt u het 
herstelde deel koud rechten. 
Is de lijm gehard; de wikkeling afrollen, 
lijmresten voorzichtig wegschrapen, bijschuren 
met fijn schuurpapier en opnieuw lakken. 
Een dergelijke reparatie is vaak vrijwel 
onzichtbaar en zeer sterk. Eventueel kunt u 
over de herstelde breuk een wikkeling 
aanbrengen in dunne, ongekleurde visdraad. 
Dit geeft extra sterkte en is vrij onopvallend. 
 
GEKNAKT 
 
Wat echter als het hengeldeel volledig 
doorgebroken is? 
Als het een lange breuk betreft, schuift u de 
gebroken delen in en tegen elkaar en herstelt u 
zoals hierboven beschreven staat. 
Een breuk, waarbij de delen zeer kort zijn 
afgebroken, is moeilijker te herstellen. Ook is 
de herstelling steeds duidelijk zichtbaar, wat de 
hengel voor verzamelaars minder aantrekkelijk 
maakt. Een mogelijke herstelling bestaat hier 
in, dat men de delen "splitst". Men snijdt dan 
aan ieder deel een taps toelopend vlak, en 
deze vlakken worden tegen elkaar gelijmd. 
Hierbij kan het interessant zijn ter versterking 
zeer dunne latjes bamboe aan twee of 
meerdere zijden vast te lijmen. Vroeger werd 
hier ook wel een gespleten, holle vogelveer 
voor gebruikt, die daarna omwikkeld werd. 
Als de breuk zich kort onder het topoog 
bevindt, is het misschien eenvoudiger de top 
gewoon korter te laten en het topoog op de 
plaats van de breuk te monteren. Dit heeft wel 
als gevolg dat de actie van de hengel 
verandert. (Deze wordt in principe wat sneller) 
Als u vaststelt dat er hengelstrips loskomen 
zonder dat er een breuk is, kunt u Araldite 
d.m.v. haardroger, en scheermesje in de spleet 
aanbrengen. Dan verder wikkelen, 
ontwikkelen, verwijderen lijmresten en lakken. 
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