
SPLITCANE NOG STEEDS IN TREK 
 
Vooral verzamelaars die al iets langer 
meelopen, weten deksels goed dat hengels (in 
de ruimste zin des woords) niet bijster populair 
zijn als verzamelobject; het is alles molens en 
reels wat de klok slaat, met boeken als tweede 
of derde op de voorkeurslijsten. Vooral moderne 
hengels, die uit kunststof dus, zijn weinig 
gevraagd en de prijzen die men ervoor verlangt 
navenant laag. Een uitzondering wat 
verzamelen betreft dient men te maken voor 
hengels uit splitcane. "Houten778 hengels" 
brengen weliswaar geen kapitalen op, maar zijn 
soms toch wel in trek, bijvoorbeeld bij verzame-
laars die een hengelserie, uitgebracht door een 
bekende fabriek zoals Hardy, Pezon et Michel, 
Farlow, enzovoorts, graag "compleet" willen 
hebben (zoals dat met molenseries eveneens 
het geval is). Het gaat dan domweg, zoals men 
in Mokum zegt, "om de hep". De verzamelde 
hengels worden beschouwd als "antiek" en 
dienovereenkomstig behandeld.  
 
Er zijn evenwel ook collectioneurs die tevens 
actief hengelaar zijn en in die hoedanigheid 
belangstelling voor hengels uit cane hebben. Zij 
schaffen oude splitcane-hengels aan om er 
daadwerkelijk mee te VISSEN. 
 
VRAAG HET DE VAKMAN 
 
Hamvraag is dan altijd weer (of heel vaak): is 
"oud" cane slechter dan modern, jong cane? Het 
antwoord op die vraag kreeg ik van de nestor 
van onze cane-hengelbouwers: Piet Veugelers, 
vakman van de bovenste plank en een artiest 
die behoort tot de absolute wereldtop.  
Piet stelt zonder omwegen dat oud cane, mits 

niet beschadigd, veelal van betere kwaliteit is 
dan modern cane. "Er kwam laatst een visser bij 
me die voor 200 gulden drie oude splitcane-
hengels had gekocht, zonder naam of merk. De 
bedoeling was dat ik de hengels zou 
restaureren. 
 
Dat is gebeurd. Ik stond perplex van de kwaliteit 
van het hout dat waarschijnlijk uit de vijftiger 
jaren stamde. Het was stukken BETER dan wat 
er nu te koop is! De reden ligt eigenlijk voor de 
hand. Hoe ouder het cane, hoe "harder" het in 
principe is. Ik heb de eigenaar van de drie 
hengels dan ook verteld dat wanneer iemand 
hem nu 2000 gulden zou bieden voor zijn drie 
hengels, hij dat aanbod beslist moest afslaan!" 
Ik geef een en ander door voor mede-leden die, 
net als ik,  nog graag met cane vissen. Piet 
Veugelers - hij ontsnapte in de Tweede 
Wereldoorlog uit ons land via Spanje naar 
Engeland, en nam daar dienst bij de RAF, vorige 
week pakte hij nog een beste partij forel in de 
Ahr - is namelijk genegen oude hengels een 
lakbeurt te geven, van nieuwe ogen te voorzien, 
en van een vers kurken handvat, terwijl zelfs het 
vervangen van uitgelubberde bussen geen 
problemen oplevert, want Piet draait ze zelf. Zijn 
adres luidt: De Kaanjel 24 in 6049 KT Herten (bij 
Roermond), telefoon 0475 - 331744. Maak een 
afspraak, neem de betreffende hengel(s) mee, 
laat u informeren over de kosten en mogelijk-
heden en met een beetje geluk vist u over enige 
tijd met een fraaie cane-hengel die weer jaren 
en jaren mee kan. 
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