
	  
	  
	  
HET INROKEN 

	  
	  
Er bestaan verschillende manieren om een 
nieuwe pijp in te roken. 
Eigenlijk is het eenvoudig, het is een eerste 
kennismaking met het karakter van de nieuwe 
aanwinst. 
	  
Door de verbranding van de tabak ontstaat 
bij het inroken een dunne koollaag aan de 
binnenzijde van de pijpenkop. Deze onmisba- 
re koollaag heeft twee functies: het beschermt 
het hout tegen de hitte en het neemt het vocht 
op dat vrijkomt bij de verbranding. Sommige 
pijpfabrikanten roken de pijp machinaal in. 
Doch bevelen wij u aan om toch de volgende 
stappen te volgen. 
	  
Vul een nieuwe pijp tot 1/3 en rook hem tot 
het laatste toe leeg. Herhaal deze handeling 
drie à vier maal. De pijp kan vervolgens voor 
2/3 worden gestopt. 
Herhaal ook deze handeling drie à vier maal. 
Blijf de pijp nog enige tijd helemaal leegro- 
ken, zodat zich een gelijkmatige koollaag kan 
vormen. Een mooi ingerookte en lekkere pijp 
is het resultaat. 

	  
	  
	  
Bij Huis Windels vindt u een ruim aanbod aan 
Bruyère pijpen. Franse merken zoals Butz 
Choquin, Chacom maar ook Savinelli, Peterson 
en Falcon. Ook accessoires voor de pijproker 
vindt u bij ons zoals Tabakszakken, pijpaan- 
stekers, pijpasbakken en staandertjes. 

Huis Windels 
	  
	  
	  
	  
Onze openingsuren: 
	  

Dinsdag tot zaterdag van 9.00u tot 18.00u 
	  

Zondag en maandag gesloten 
	  
	  
	  
	  
Wij organiseren regelmatig degustaties 
over whisky, rum, sigaren, … . 

	  

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van 
onze geplande proeverijen? 

Vul dan ons contactformulier in op onze website 
www.huiswindels.be en wij nemen u op in ons mail- 
bestand. 

U kan ook lid worden van “Windels Mechelen” via 
facebook. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

HUIS WINDELS 
	  

sinds 1875 
	  
	  

Speciaalzaak 
Sigaren en tabak 
Whisky en spirits 

	  
	  

Gebruiks- 
aanwijzing 
pijproken 

	  

 
	  

ijzerenleen 48 - 2800 mechelen 
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* info@huiswindels.be 
Windels Mechelen op facebook 
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Pijp roken 
	  
	  
	  
Proficiat met uw aankoop van een pijp! Pijp- 
roken is zeer ontspannend, maar vergt wel 
een enkele op te volgen raadgevingen. Wij 
helpen u hierbij graag op weg met deze 
informatiebrochure. 
	  
Algemeen 

	  

Een pijp van goede kwaliteit zal snel lekker 
smaken. De kwaliteit van het gebruikte hout 
-Bruyère of heidewortel- of meerschuim be- 
paald voor een groot deel de smaakerva- 
ring. De ruwe houtklomp of meerschuim 
wordt bewerkt door ambachtslieden en ge- 
vormd tot een mooie pijp. 
U proeft het verschil wanneer u een pijp 
rookt dat met kennis en liefde gemaakt is! 
Iedere pijp smaakt trouwens verschillend. 
Afhankelijk van uw persoonlijke keuze zijn er 
verschillende modellen verkrijgbaar. 
Recht, gebogen, een kort of lang mondstuk, 
… 
Een pijp met een metalen filter heeft het 
voordeel dat de rook iets afkoelt en is zelf 
te reinigen. Een pijp met een wegwerpfilter 
is bijvoorbeeld. ideaal om het vocht tegen te 
houden. 
Pijptabakken vindt u in alle geuren en sma- 
ken. 
Kies best voor de eerste keer een tabak die 
gemakkelijk brandt, bijvoorbeeld. een 
semois tabak of een licht gesauste tabak. 
Erg geurige of gearomatiseerde tabakken 
zijn vaak vettig en branden te moeilijk voor 
een beginnende pijproker. 

Extra benodigdheden 
 lucifers of gasaansteker (gewone vlam) 
 pijpbestek of “stampertje” 

Handig om de tabak tijdens het roken aan te 
duwen en om de eventuele restjes uit de kop te 
schrapen. 

 pijpenragers of pijpenreinigers 
Om de pijp aan de binnenkant te reinigen ge- 
bruikt u pijpenragers. Een grondige reiniging 
van de binnenkant en het polijsten van de bui- 
tenkant kunnen wij verzorgen in onze werk- 
plaats. 

 pijpasbak met kurk 
Makkelijk om de laatste 
restjes tabak uit de pijp 
te kloppen. 

	  
NOOIT een warme pijp 
opendraaien; 
tijdens het roken wordt de 
pijp warm en zet het kunst- 
stof mondstuk uit. Draai 
daarom een warme pijp 
nooit uit elkaar want de 
kans bestaat dat het hout barst. 
	  
Het stoppen 
	  

Het stoppen van de pijp verdient net zo veel aan- 
dacht als de aanschaf van de pijp en de keuze van 
de pijptabak. Aan een te stevig gestopte pijp moet 
te hard worden getrokken: de pijp smoort en gaat 
te vaak uit. Een te los gestopte pijp zuigt te veel 
lucht aan, waardoor hij te warm wordt en de smaak 
van de tabak verloren gaat. 

Het stoppen van een pijp is slechts een kwestie 
van handigheid en wat oefening: 
 Bij een goed gestopte pijp voelt u – wanneer 
rustig en langzaam wordt getrokken – een lichte 
weerstand 
 De pijp is op de juiste manier gevuld wanneer, 
bij druk van de wijsvinger op de tabak, nog enige 
veerkracht voelbaar is. 
De pijp kan natuurlijk vol of minder vol worden ge- 
stopt. Vul de pijp nooit helemaal tot aan de rand 
toe. Pijptabak zwelt namelijk op bij het aansteken. 
	  
HET AANSTEKEN EN ROKEN 
	  

De lucifer is de simpelheid zelf maar een gasaan- 
steker is een betere optie. Er zijn ook speciale pijp- 
aanstekers waar de vlam horizontaal is en daar- 
door makkelijker in gebruik. 
De tabak moet over de hele oppervlakte worden 
aangestoken. De tabak krult wat door het vuur. 
Met het stampertje van uw pijpbestek duwt u voor- 
zichtig op de tabak en steekt u, indien nodig, de 
pijp terug aan. 
De gestopte pijp zal nu rustig en regelmatig bran- 
den. Elke pijp gaat tijdens het roken één à twee 
keer uit. Blijf rustig en gelijkmatig trekken en bijt 
daarbij niet te 
hard op het mond- 
stuk, omdat dit de 
speekselvloed aan- 
zet. 


