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COMPAENEN 
 

De derde genootschapavond van Le Cendrier staat in het teken 
van Companen. Het uitspreken van de naam Compaenen roept 
bij veel liefhebbers van tabak associaties op met ...de smaak van 
goeden huize...  
 
Compaenen komt van goeden huize. Sterke naam, topkwaliteit en 
een grote vriendenkring. (lijkt daarom sterk op LeCendrier) Dat 
willen wij graag zo houden. (en wij ook) Drie decennia lang zijn de 
Compaenen produkten steeds meer en beter beoordeeld. Dat is 
een grote verdienste. Er is veel te koop in ons land aan topmer-
ken. Je moet van goeden huize komen om daar bovenuit te ste-
ken (zoals Le Cendrier). Die sterke positie die uw en onze produkten hebben behaald, zal nog 
steviger worden. (en wij ook) Compaenen sigaren zijn er in drie series; de Rode , de Groene 
en de serie Composé. Nieuw in de Compaenen winkels is de import serie Gil Conzáles Dávila 
uit Honduras 
 

Compaenen speciaalzaken voor de smaak van goeden huize 
  

Compaenen is een groep tabak-speciaalzaken die aan de kwaliteit van hun produkten de al-
lerhoogste eisen stelt. Zij bieden u een aantal eigen merken met een exclusief karakter. Se-
lectie uit het beste onder voortdurende kwaliteitscontrole. Dankzij het vakmanschap van Com-
paenen bent u verzekerd van het beste persoonlijke advies.  

 
COMPAENEN Een tabaksmerk met geschiedenis 
 

Van driemanschap naar 100-mans formatie. Het begon allemaal zo'n 35 jaar geleden , toen 
drie detaillisten in het noorden van het land een vorm van samenwerking zochten. Het pro-
bleem was namelijk dat fabrikanten steeds grotere afnamen gingen eisen van de eigen merk-
sigaren van de drie. De heren Stoffels, Homan en Stiekema besloten daarop gezamenlijk een 
eigen sigarenmerk op de markt te zetten, dat eenvoudigweg SHS ging heten. SHS is in de 
sigarenwereld een begrip geworden en langzamerhand sloten zich steeds meer mensen bij 
het driemanschap aan.  
Deze winkeliers hadden allemaal hetzelfde oogmerk: voorzie de klanten van een deskundig 
advies, zoek een sigaar die het beste bij hen past en besteedt daar zorg aan. Fungeer dus 
niet als "doorgeefluik", maar als specialist in tabaksartikelen die kennis van zaken heeft.  

 
In 1980 bestond het gezelschap uit meer dan 
100 tabacconisten uit het hele land en werd 
gekozen voor de sigarennaam Compaenen. 
Een merknaam die vriendschap, samenwer-
king en onderlinge trouw symboliseert. De 
naam veranderde, de kwaliteit bleef. En inmid-
dels leveren wij een uitgebreid scala Compae-
nenproducten.  
 
Onze drie initiatiefnemers hadden destijds 
waarschijnlijk niet durven dromen van zo'n 
succes. (heeft echt veel weg van Le Cendrier) 

 

 



Genieten van een sigaar... 
Ontdek het pure en onvervalste genoegen van de beste ta-
bakssoorten. Afhankelijk van uw stemming en het moment, 
kunt u een bepaald model sigaar roken. Bedachtzaam en ge-
nietend. Nooit gehaast.   
Wie van de goede dingen in het leven houdt, zal snel vallen 
voor de charmes van een goede sigaar. Want een sigaar ro-
ken verrijkt vele momenten met puur genoegen. Tenminste, 
als een sigaar op de juiste manier gerookt wordt! 
 

Het aansteken van een sigaar 
Een sigaar is geen product dat u zomaar even aansteekt. Het 
aansteken van een sigaar dient rustig en zorgvuldig te gebeuren. Een te haastig en verkeerd 
aangestoken sigaar kan veel rookplezier bederven. Een bijzonder geschikt gereedschap 
voor het aansteken van een sigaar is de gasaansteker. Indien gewenst kunt u ook een lucifer 
gebruiken, als u tenminste wacht tot de zwaveldamp is verdwenen. Ieder instrument dat een 
bijgeur verspreidt (zoals bijvoorbeeld een benzineaansteker of kaars) is per definitieonge-

schikt om een sigaar aan te steken.  
Voor het aansteken van een sigaar kunt u het best eerst het 
vuureinde verwarmen door een bescheiden vlam ongeveer 
een centimeter onder een schuingehouden sigaar te houden. 
Doe dit slechts enkele seconden en laat het vuureinde niet 
verschroeien. Vervolgens brengt u de sigaar naar uw mond 
en houdt u hem horizontaal, iets schuin naar beneden. De 
vlam dient een klein stukje van het vuureinde af te staan. 
Nu draait u de sigaar heel langzaam steeds een stukje terwijl 
u kleine trekjes neemt. Vervolgens draait u het vuureinde 

naar u toe en blaast u heel zachtjes in het gloeiende eind, waarbij u direct kunt controleren of 
de sigaar goed is aangestoken. Indien nodig herhaalt u de vorige 
stappen. Zodoende krijgt u een mooi. gelijkmatig brandend vuur-
einde zonder een dikke zwarte rand en heeft u de ideale begin situ-
atie geschapen om optimaal van uw sigaar te genieten. Deze aan-
wijzingen zijn voornamelijk op de wat forsere formaten van toepas-
sing en zeker op importsigaren die doorgaans vochtiger gerookt 
worden en dus extra geduld bij het aansteken vereisen. Kleine si-
garen zoals cigarillos kunnen met minder volstaan en branden 
veelal gemakkelijk en snel zodra er één of twee kleine trekjes ge-
nomen zijn. Zeker hier is dus een kleine vlam onontbeerlijk.  
 

Het Sigarenbandje 
Veel mensen vragen zich af waarom er om een sigaar een sigarenbandje zit. Een van de 
mogelijke verklaringen is de volgende: Vroeger aten de mensen vrij veel met hun vingers. De 

smaak bleef aan hun vingers zitten, 
waardoor zij deze weer over brachten 
op de sigaar. Eerst bevond zich een 
blanco papiertje om de sigaar. Later 
bedacht een fabrikant dat je op zo'n 
papiertje ook de firmanaam op kon 
zetten. Weer later kwamen de namen 
van de ondermerken van de sigaren 
erop en nog later werden sigarenband-
jes verzamelobjecten en maakten fa-
brikanten series van staatshoofden , 
landschappen, molens en dergelijke 
die door veel mensen werden gesp-
aard.  
Tegenwoordig is het bandje of ook wel 
de sigarenring genoemd vooral be-

 

 

 



doelt als aanduiding van de fabrikant en herkenbaarheid voor de roker. 
 

Verboden! 
Het uitdrukken van een sigaar is ten strengste verboden! Laat de sigaar op een asbak van-
zelf uitgaan, dan ontstaat er geen onaangename geur. 
 

Het roken van een sigaar 
Helaas zijn er veel mensen die te snel en te hard aan een sigaar trekken. Onachtzaam wor-
den op deze manier al puffend grote rookwolken geproduceerd. De sigaar wordt te heet, de 
smaak scherp en bitter. Met geduld en niet al te grote trekken geniet u optimaal van de kwali-
teit van de sigaar. Neem met een zekere regelmaat, maar niet te vaak gedurende twee à drie 
seconden zacht en langzaam een trek van uw sigaar. Zo wordt de temperatuur niet te hoog 
en blijft de smaak zacht. Dit geldt zeker voor kleinere sigaren, want deze worden door het 
geringe formaat natuurlijk al snel heet. U kunt de sigaar naar gelang uw voorkeur enige tijd in 
uw mond houden of na een trek tussen wijs- en middelvinger nemen om zodoende van de 
vorm en kleur van de sigaar en de geur van de opkringelende rook te genieten. Zodra u een 
trek heeft genomen blaast u de rook niet direct weer uit maar laat u deze nog even rusten in 
de mond, zodat duidelijk alle smaakindrukken waargenomen kunnen worden. Daarna laat u 
de rook langzaam ontsnappen. U hult zich op deze manier in kleine wolkjes rook en groot 
genot! 
 

Hoe bewaar je sigaren? 
Op een redelijk vochtige plaats + 18 -20'C en 50 - 
65% RV (relatieve luchtvochtigheid).  Beter nog is 
een "Humidor", dit is een fraaie kist met daarin 
een bevochtigingelement, dat voor zo'n 60-70 % 
Relatieve Vochtigheid zorgt en dat is vooral voor 
buitenlandse sigaren noodzakelijk. Zo houdt u uw 
sigaren perfect in conditie, zodat u altijd op het 
juiste moment van de zachtste smaak kunt genie-
ten.  Een goedkopere manier om sigaren te be-
waren is een cederhoutenkistje met daarin een 
stukje oase. Let op dat de oase niet tegen de si-
garen komt. Bijvoorbeeld door een extra passend 
doosje zonder deksel in de kist. Vergeet niet re-
gelmatig te ventileren door de deksel open te 
doen!!!! 



Genieten van een Longfiller 
Longfillers zijn handgemaakte sigaren uit tropische gebieden, die sterk afwijken van onze Ne-
derlandse sigaren. Ze branden veel langzamer, zijn bijzonder mild en smaken minder "droog". 
 
Voor de groei van eerste klas tabak zijn, naast de specifieke ken-
nis en optimale verzorging, een humusrijke rulle zand/
leemgrond , een ideale temperatuur en luchtvochtigheid onont-
beerlijke factoren. Het eiland CUBA voldoet aan deze eisen en 
het is daarom dat de daar gekweekte tabak zo beroemd is en als 
de beste ter wereld wordt beschouwd. In vijf van de zes Cubaan-
se provincies wordt tabak verbouwd. De belangrijkste wordt in de 
provincie PINAR DEL RIO geoogst. " VUELTA ABAJO" is de naam van deze tabak en voor ie-
dere sigarenkenner een begrip.  
De hieruit vervaardigde HAVANNA sigaren bezitten een uitzonderlijk aroma. De Havanna's zijn 

middelzwaar tot zwaar en vallen op door de aarde-, koffie en honing-
tinten. In Nederlandse sigaren wordt ook een beetje Havanna tabak 
verwerkt.  
 De Dominicaanse Republiek heeft zich, sinds het Amerikaanse ver-
bod op de import van Cubaanse sigaren, ontwikkelt tot een van 
de  belangrijkste sigaren en tabaksproducenten.   
De Dominicaanse sigaren zijn zeer mild en hebben een zoete, noot-
achtige smaak. Aarde-, en bloemige tinten zijn het meest karakteris-
tiek. Verder importeren we sigaren uit Brazilië, Honduras, Mexico 
en  Nicaragua. Nadat de rijpe bladeren ca. 40 dagen op natuurlijke 

wijze zijn gedroogd en in een tweede proces een gelijkmatige kleur hebben aangenomen be-
gint de fermentatie, die eveneens 40 dagen duurt. Pas daarna kan met de verwerking van de 
tabak worden begonnen. Volgens individuele recepten worden de verschillende soorten ta-
baksbladeren gemengd, bevochtigd en opgeslagen in grote houten kisten om het uitzonderlijke 
aroma te behouden.  
Ervaren sigarenmakers vervaardigen de longfillers  door het uit gehele bladeren bestaande bin-
nengoed van omblad en dekblad te voorzien. Longfillers worden geheel met de hand gemaakt. 
Juist vanwege de verwerking van grote stukken tabaksblad is er geen machine die dit kan. 
Hierna worden de sigaren in cederhouten kasten opgeslagen, totdat 
ze het optimale aroma hebben bereikt. Davidoff bewaart zijn sigaren 
tenminste een jaar. Daarna kan de sigaar van haar sierbandje wor-
den voorzien. Het garantiezegel met de opdruk "HECHO EN CUBA" 
op de cederhouten kisten waarin de sigaren zijn verpakt, garandeert 
u de echtheid van de Havanna. Er zijn vanwege de hoge prijs veel 
"neppers" die aan toeristen worden aangeboden, kijk dus uit en ge-
loof niet in koopjes.  
 
Alvorens een Longfiller op te steken dient de gesloten kop van de sigaar te worden afgesne-
den. Dit kan geschieden met een simpele   "cutter" of met een luxere, speciaal hiervoor ontwik-
kelde sigarenschaar, welke zorgt voor een gladde en scherpe coupe. In geen geval een gat 
boren  met een lucifer, een stuk met de tanden afbijten of een smalle kerf aanbrengen. 
Dergelijke manieren veroorzaken een hete, bijtende rook. Een goed afgesneden sigaar geeft 
een brede rookstroom en trekt gemakkelijk. De rook is relatief koel en aromatisch. 
 
Bij het aansteken wordt uitsluitend het vuureind met een lucifer (als eerst de zwavel is ver-
brand), een gasaansteker of voor de ware genieter een stukje cederhout voorverwarmd. De 
sigaar wordt daarbij een centimeter boven de vlam gehouden en langzaam rondgedraaid, 
waardoor geen zwarte roetslag ontstaat. Wanneer aangenomen kan worden dat de sigaar gaat 
branden kunnen langzaam enige zachte trekjes worden genomen. Van groot belang is dat het 
gehele vuureinde bij een niet te hoge temp eratuur gelijkmatig begint te gloeien. Eerst dan 

ontplooit zich het volle aroma. Te haastig en te hard trekken zal uw rookgenot 
onaangenaam beïnvloeden. Gebruik van benzineaanstekers, kaarsen of 
andere reukafgevende vuurmakers is uit den boze. 
 

 


