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Materiaal van toen voor hengels van nu 
 
In de geschiedenis van de hengelbouw, en 
dan met name de vliegenhengels, zijn al veel 
materialen de revue gepasseerd. Denk maar 
aan hazelaar, wilg of greenheart als grondstof 
voor de hengelbouw, simpel gezegd gewoon 
een tak van de boom zagen en verder 
bewerken. 
 
In Amerika was Hiram Leonard al eind 1800 
de eerste die met tonkin aan de gang ging en 
daaruit de gespleten strips haalde en die tot 
de juiste maat schaafde en aan elkaar lijmde. 
Deze "splitcane" (gespleten bamboe) hengels 
waren zo'n grote stap vooruit dat al snel de 
hele hengelindustrie overstapte. Niet alles 
was toen van een goede kwaliteit, maar een 
aantal bouwers als Leonard, Payne, Orvis en 
Phillippe maakten al snel erg goede 
vliegenhengels. 
 
In Europa waren vooral Hardy in Engeland en 
Pezon et Michel in Frankrijk ook al snel op 
grotere schaal overgestapt naar het bouwen 
van splitcane vliegenhengels. Maar de 
Amerikanen hadden toch in eerste instantie 
een flinke voorsprong en de vliegvisserij 
profiteerde enorm van deze competitie tussen 
de diverse fabrieken. Zo tussen de eerste en 
tweede wereldoorlog was de grote 
groeiperiode van de splitcane vliegenhengel 
en verbeterde de kwaliteit zienderogen. 
Goede lijmsoorten werden ontwikkeld en de 
beenderlijm werd vervangen door 
synthetische soorten als Resorcinol en 
Melokol lijmen, deze werden gebruikt in de 
vliegtuigindustrie. 
 
Reelhouders en bussen uit nickelsilver, 
goede slangenogen, fijne tapers, kortom er 
ontstond een kwaliteitsproduct waar nu vele 
verzamelaars nog bij staan te likkebaarden. 
Bijvoorbeeld voor een mooie Leonard hengel 
wordt nog grif € 1500,- tot € 2000,- betaald, 
om maar te zwijgen over een Garrison of 
Young hengel. 
 
We hebben het dan hier over hengels van 
max. 8 ft. en voor # 4 of 5 lijnen. De 
ouderwetse 9 ft. hengels voor een #7 lijn zijn 
leuk voor aan de muur, niet meer om mee te 
vissen. Nog steeds kom ik op beurzen 
mensen tegen, die met een in Japan 
samengesteld setje vliegenhengel/spinhengel 
menen daar een vermogen te kunnen scoren 
bij verkoop. Als ik dan vertel dat de 
verpakking meer waard is dan de hengel kijkt 
men mij meestal niet erg vriendelijk aan; hij 

heeft er geen verstand van, hoor je ze dan 
denken. 
 
Dat tot de dag van vandaag splitcane nog 
steeds zo'n grote schare aanhangers heeft is 
eigenlijk niet zo vreemd, dit materiaal heeft 
zo'n lange ontwikkelingsperiode meegemaakt 
dat nog steeds deze hengels een bijzonder 
fijne "vismaat" zijn die prima prestaties 
koppelen aan mooi uiterlijk. 
Er is op dit moment weer een revival van 
splitcanebouwers aan de gang. Oorzaak is 
met name het boek dat Garrison geschreven 
heeft over splitcanebouw, en waarin alle, 
maar dan ook alle, aspecten van de bouw 
worden beschreven. Toen dit boek uitkwam 
zijn er weer vele lieden begonnen met zich dit 
oude ambacht weer meester te maken, ikzelf 
ben ook zo begonnen 30 jaar geleden. 
Tonkin palen splijten, richten, schaven, 
bakken, lijmen en afwerken, heerlijk zoals je 
hier je ziel en zaligheid in kwijt kunt. 
 
Het leuke met splitcane is dat je blank voor 
blank geheel naar eigen inzicht kunt maken 
en niet afhankelijk bent van de blank die de 
fabriek voor je bakt, zoals bij glas- of 
grafietblanks het geval is. 
Natuurlijk worden er van glas of grafiet meer 
dan goede hengels gemaakt, maar het 
materiaal tonkin heeft van nature net dat wat 
een vliegenhengel zo'n fijn ding maakt. De 
combinatie van stijfheid en massa geeft 
precies wat er nodig is, bij vliegenhengels 
spreekt dit aspect veel meer dan bijvoorbeeld 
bij een karper- of zeehengel. Het fraaie, 
natuurlijke uiterlijk geeft dan nog eens net dat 
beetje extra. 
 
Zelf bouw en restaureer ik nu al vele jaren 
weer handmatig splitcane vliegenhengels en 
ik verbaas me nog iedere keer hoe men toch 
zo verknocht is aan soms 40-50 jaar oude 
hengels. Als dan er weer een nieuwe top is 
gemaakt, of een "make over", en de eigenaar 
zijn hengel weer komt ophalen, wordt er wel 
eens een “Fisherman’s Friend” momentje 
gehouden. En wat dan ook opvalt, is dat zelfs 
de jeugd weer met een splitje aan de gang 
gaat, niet zo'n zwaar vooroorlogs apparaat, 
maar een leuke # 3- of 4 lijn van bijvoorbeeld 
7 ft. 
 
Ze hebben dan al lang een flinke collectie van 
diverse carbonhengels, maar ergens zit daar 
dan net niet de goede actie tussen die past 
bij hun werpstijl. Als ik ze dan meeneem en 



 .

met diverse splitcane hengels laat werpen, 
gaat er meestel een wereld voor ze open, dat 
dit ook nog bestaat! 
Het vraagt wel een iets aangepaste actie, 
meestal iets sportiever dan de "oude" 
hengels, maar daarmee is dit oude materiaal 

weer geheel geüpdatet, en begint splitcane 
weer aan een nieuwe periode. 
 
Kijk zelf maar eens in de kast of er ergens 
ook nog zo'n hengel ligt te wachten om aan 
een tweede leven te beginnen. 
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