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Poles Apart 
 

“The History of the London Roach Pole” 
 
De auteur van dit boek, Michael Nadell, heeft 
een echt meesterwerk afgeleverd. Ik kan niet 
anders dan dit boek van harte aan te bevelen 
bij iedereen die belangstelling heeft voor 
oude hengels. 
 
Te lang is er gedacht dat hengelbouwen in 
het Verenigd Koninkrijk synoniem was voor 
het vervaardigen van exclusieve 
vliegenhengels in splitcane. Geen enkel merk 
zoals Hardy en vele anderen zal u onbekend 
zijn. Engeland kan evenwel ook trots zijn op 
een rijke traditie in het bouwen van vaste 
hengels! 
 

 
Cover van het boek “Poles Apart” 
 
Indien we even teruggaan in de tijd, dan 
moeten we stilstaan bij de eeuwenlange strijd 
tussen "game fishing" en "coarse fishing". 
"Game fishing" was het hengelen door de 
"upper class" op "edele" soorten zoals zalm, 
zeeforel en forel. Zelfs de vlagzalm werd niet 
als volwaardig aangezien en bij de "coarse 
fish" gerekend. Want de "coarse fish" was 
bedoeld voor het gewone volk, het plebs, 
voor Jan met de pet. 
 
Je zou dus denken dat aan hengels voor het 
witvissen geen of weinig aandacht werd 
besteed. Niets is minder waar! Vooral in 

Londen kon je meerdere bouwers van vaste 
hengels vinden. Onder verzamelaars zijn 
daarbij Sowerbutts & Son, Evans, Homer, 
Creed, Bazin, Carter en vele anderen 
bekend. Ook de voor ieder bekende merken 
Milwards en Allcocks hadden vaste hengels 
in hun gamma. 
 
Deze hengelbouwers hebben echte staaltjes 
van vakmanschap nagelaten. De -zeer 
duidelijke- kleurenfoto's in het boek laten tot 
in het kleinste detail zien welke zorg er werd 
besteed aan de fabricage en de afwerking. 
Het gebruik van edele houtsoorten en edele 
metalen werd niet geschuwd. Dit zijn hengels 
die met alle gemak elke vergelijking met hun 
broertjes uit splitcane kunnen doorstaan! 
 
Dit boek is veel meer dan een droge 
opsomming van enkele modellen van vaste 
hengels. Je maakt bij het lezen een reis terug 
in de tijd. De bloeiperiode van de "London & 
Lea Pole" situeert zich in de 19de en begin 
20ste eeuw. Dezelfde tijd als die van de 
"viscolleges" uit de Lage Landen. 
 
De auteur staat ook stil bij alle aspecten van 
het hengelen met de vaste stok. Alle 
attributen komen aan bod. Dobbers, 
tuigenplankjes, hengelsnoer, haken, hengel-
steunen en "bait droppers". Maar ook aas en 
voer, de gebruikte hengeltechnieken, het 
sociale aspect van het witvissen in 
clubverband, kampioenvissers van weleer en 
verslagen van memorabele wedstrijden zijn 
hoofdstukken die zeker het lezen waard zijn. 
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