Faq

Waar worden de pijpen van gemaakt?
Wat is bruyere hout?
Wat is een plateau blok?
Waar worden mondstukken van vervaardigd?
Hoe verwijder ik tabak uit mijn pijp na het roken?
Hoe rook ik mijn pijp in?
Welke tabak gebruik ik voor het "in roken" van mijn nieuwe pijp?
Hoe verwijder je het mondstuk het best?
Hoe maak ik mijn pijp schoon?
Hoe gebruik je de pijpenrager het best?
Hoeveel pijpen heb je nodig?
Waar worden de pijpen van gemaakt?
De pijpen worden gemaakt uit bruyere hout.
De duurdere plateaux blokken worden verwerkt.
De mondstukken zij van of acryl of eboniet.
Wat is bruyere hout?
Bruyere, in het Engels briar genoemd, is een heide struik. Deze struik groeit in gebieden
rondom de Middellandse zee.
Uitsluitend het hout van de knol wordt gebruikt.
Wat is een plateau blok?
Het hout van de wortel groeit van binnen naar buiten toe. Het binnenste deel van de knol
heeft een weinig gestructureerde opbouw (warrig).
De plateau blokken bevinden zich aan de buitenzijde en zijn harder en hebben een veel
mooiere houtstructuur.
Waar worden mondstukken van vervaardigd?
In het algemeen worden mondstukken, ook wel het roer genoemd, uit eboniet of een acrylaat
gemaakt. Eboniet heeft een wat "zachtere bijt" dan acryl varianten. Het nadeel van eboniet is
dat het wat sneller verkleurd.
Hoe verwijder ik tabak uit mijn pijp na het roken?
Het verwijderen van de verbruikte tabak kan door het "uitkloppen" of door het verwijderen
middels een pijpenkrabbertje.
Bij het uitkloppen houdt u de pijp vast bij de kop en niet bij de steel! Menig mondstuk is op
deze wijze afgebroken!
Klop uit op een minder hard materiaal, bijvoorbeeld op de zijkant van uw schoenzool. Ook
zijn er praktische pijproker asbakken met in het midden een stevig oppervlak van kurk.
Hoe rook ik mijn pijp in?
Mijn pijpen zijn niet voorzien van een koolstof of olie laagje in de kop.
Dit zou de smaak beïnvloeden en het plezier van het zorgvuldig "in roken" wegnemen.
Het "in roken" gebeurt door de kop van de pijp de eerste keren te vullen (stoppen) met kleine
hoeveelheden
tabak. De tabak moet ook in zij geheel worden opgerookt, zodat onderin de kop zich ook een
koolstof laagje vormt.
Vul de pijp de eerste twee keer niet meer dan 1/3 vol, daarna twee keer half vol etc.
Laat de pijp niet te warm worden, dit wil zeggen - trek niet te vurig om zo het in branden van
het bruyere hout
te voorkomen.
Welke tabak gebruik ik voor het "in roken" van mijn nieuwe pijp?
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Het kiezen van een rustig en gelijkmatig brandende tabak is hierbij van belang.
Kies qua smaak niet een te sterke dominerende geur, zeker als u na het "in roken" een wat
minder geurende tabak wilt gaan roken.
Uit de MacBaren fabriek zijn hun Modern Mixture en Danish Mixture hiervoor en ook om verder
van te genieten, prima tabakken.
Hoe verwijder je het mondstuk het best?
Het mondstuk kan het beste van de pijpkop verwijderd en vastgezet worden met een
draaiende beweging.
Dus niet door het heen en weer bewegen. Dit wrikken kan voor het afbreken van een deel van
het mondstuk
zorgen of een een of meerdere scheurtjes in de pijp.
Hoe maak ik mijn pijp schoon?
Menig pijproker, zeker de beginnende ervaart dat zijn pijp kan "sloeberen". Speeksel dat in
het mondstuk raakt, of vocht door het te snel verbranden van de tabak, kan hier de oorzaak
van zijn. (In het laatste geval, trek wat minder hard en minder frequent aan uw pijp.)
Dit vocht wordt weggenomen met een pijpenragertje.
In de pijp bouwt zich een koolstof laagje (cake) op. Dit is op zich zelf zeer gewenst, maar op
een zeker moment wordt de pijp diameter te klein en/of ruikt de pijp niet meer prettig. Dan is
het tijd om de pijpenkop te ruimen. Hiervoor zijn bij de tabacoonist verschillende
gereedschapjes te koop. Ga in geen geval met aardappelschilmesjes e.d. de kop te lijf!
Hoe gebruik je de pijpenrager het best?
Verwijder het mondstuk (roer) van de pijp. Haal de pijpenrager vanaf de kant die u in uw
mond heeft gehad door de pijp. Daarna steekt u de pijpenrager in het houten deel van de pijp.
** Veel pijprokers steken de pijpenrager in hun pijp zonder het mondstuk te verwijderen en
trekken de pijpenrager er weer uit.
Op deze wijze wordt wel het vocht opgenomen, maar worden tevens teerresten naar het
mondstuk geveegd. Dit is ongezond, maar zorgt ook voor een bittere smaakbeleving!**
Hoeveel pijpen heb je nodig?
Een pijp moet na het roken een "tijdje rust" krijgen. De pijp een dagje niet gebruiken is goed
voor de pijp, maar niet voor de gebruiker!
Hij zal er dus een aantal pijpen moeten hebben wil hij dagelijks kunnen roken. Een minimum
is een drietal pijpen. Naarmate de beginnend pijproker zich verder wil bekwamen en genieten
van andere pijpvormen, andere volumes van de kop en het roken van meerdere smaken tabak,
zal het aantal pijpen snel groeien.
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