
POST UIT CANADA 
 
In 'De Vissende Verzamelaar' zesde jaargang 
nummer 12, publiceerde uw redacteur een 
artikel over de éénhandige splitcane werp- en 
vliegenhengels van Pezon & Michel. Gegevens 
van alle hengels uit de befaamde PPP-serie had 
ik evenwel niet kunnen opdiepen. Ik was wat 
deze serie betreft niet verder gekomen dan info 
over negen hengels en meldde dat ik graag nog 
eens bijzonderheden zou ontvangen van de 

'Wading', de 'Traun', de 'Howard Marshall', de 
'Chalkstream' plus de beide 'Zéphirs'. 
 
Ik werd op mijn wenken bediend, want 
nauwelijks was nummer 12 verschenen of ik 
ontving een sympathieke brief van Cor Smits, 
helemaal uit Canada (waar hij al 24 jaar woont). 
En laat hij met bijna alle ontbrekende info op de 
proppen komen! 

 
Hengeltype Lengte Lijn Productiejaar Referentie 

     
'WADING' 
type Al McLane 

7'1'' 5 1949-1960 260 

'TRAUN' 
type Hans 

8'2'' 6/7 1953-1984 268 

'CHALKSTREAM' 
type De Boisset 

8'8' 6 1949-1961 275 

'BABY ZÉPHIR' 
type E.Vernes 

7'9'' 4/5 1949-1962 276 

'ZÉPHIR' 
type T.Burnand 

8'4'' 5 1949-1962 277 

 
(Nu nog de 'Howard Marshall'). 
Cor Smits zond niet alleen deze hoogst 
welkome gegevens, hij stuurde tevens een fijn 
artikel in. Hier komt het. 
 
PEZON ET MICHEL IN DE PRAKTIJK IN DE 
YUKON, CANADA 
 
Leuk om in de vorige aflevering te lezen dat er 
nog steeds belangstelling in Nederland is voor 
Pezon et Michel-hengels. 
Het zijn dan ook veelal fantastische produkten. 
Zelf begon ik met de spinhengels van de 
Télébolic-serie en twee PPP vliegenhengels, de 
Fario Club en de Master, in de polders rond 
Wilnis en Vinkeveen gedurende het eind van de 
zestiger jaren. Sinds ik in Canada woon, alweer 
zo'n 24 jaar, ben ik mijn assortiment gaan 
uitbreiden. Allereerst via enkele hengelsportleve-
ranciers in Nederland, die nog wat exemplaren 
in een hoek van hun winkels hadden staan, 
Later meer doelgericht via advertenties in 
Franse hengelsportbladen en op beurzen of 
veilingen. Langzaam maar zeker bezit ik nu wel 
zo'n beetje wat ik hebben wil. Mijn doel was en 
is tweeledig: a) hengels verzamelen die in zeer 
goede of nieuwe staat verkeren en b) er ook 
daadwerkelijk mee vissen. 
 
WEDEROPBOUW 
 
Toch heb ik ook weleens hengels in minder 

goede staat gekocht en deze dan bij Pezon et 
Michel in Amboise laten opknappen. Kan ik 
aanraden! Ze beschikken daar nog over 'alle' 
onderdelen, zoals bijvoorbeeld handvatten van 
de Sawyer Nymph, de dubbelgedraaide (!) 
bussen van de PPP Longcast, etcetera. Onlangs 
schijnt de fabriek weer overgenomen te zijn door 
iemand die er iets bijzonders van wil maken. Ik 
ben benieuwd! 
 
DOELTREFFEND 
 
Misschien is het voor jullie Hollanders leuk te 
horen wat die 'canes' van P & M hier zoal 
uitrichten in het hoge noorden van het westen 
van Canada (Yukon Territory)? Allereerst 
gebruik ik nog steeds, en vaak, de PPP Fario 
Club voor de grote (45 - 50+) vlagzalmen hier; 
bij wat meer wind komt de PPP Power Plus in 
actie. Als ik vlagzalm belaag op stekken waar 
ook meerforellen (van 4-6 pond) rondzwemmen, 
pak ik graag de PPP Longcast, of de Parabolic 
Royale 8'8''. In de herfst zijn zelfs hier de 
vlagzalmen kritisch en moet je vliegje echt 
ongehinderd met de stroming meedrijven. Dan 
neem ik de Sawyer Nymph; daarmee kun je zo 
lekker 'menden' (lijn in een bocht werpen). Staat 
er wat wind en ga ik 's avonds na het werk hier 
in de buurt op de vlagzalm, in een stroompje 
waar ze 'slechts' 30-40 cm lang worden, dan 
grijp ik de korte Speedcast (no.1). 
Plugvissen op snoek doe ik graag met de Luxor 



Luxe 500 of 900; vroeg in het voorjaar, wanneer 
er nog bijna geen waterplanten aanwezig zijn, 
wil ik nog weleens de Télébolic BB 2 uit zijn 
foedraal halen, en als aas een Luxor Rafale 
spinner aanknopen. Als ik echt veel lef heb, 
moet de BB 1 het dan soms ontgelden. Altijd 
weer grandioos wanneer snoeken in het kris-
talheldere water komen aanzeilen en je ze kunt 
drillen zonder dat waterplanten roet in het eten 
gooien. 
 
HET ZWARE WERK 
 
In juni en begin juli trekt hier Koningszalm de 
rivieren op. Daar gebruik ik graag de Télébolic 5 
voor, een drie meter lange 30-grammer, die 
ideaal is in combinatie met een Ambassadeur 
6000 werpreel. Vergeet ook de Luxor molens 
niet. Eergisteren nog drilde ik een mooie 

Zilverzalm aan de Luxor-Luxe 1200 met daarop 
de Luxor Léger Mer. Een plaatje om naar te 
kijken, die combinatie, maar ook uitermate 
functioneel! Een van mijn favoriete hengels is 
een Parabolic Supreme 8'6'', gebouwd in het 
begin van de vijftiger jaren; ik tikte die tijdens 
een veiling in Frankrijk op de kop. De bussen en 
wikkelingen moesten worden vervangen, maar 
nadat ze dat in de fabriek in Amboise bijzonder 
mooi hadden gedaan, was'ie weer - na 45 jaren! 
- zo goed als nieuw. Ik heb trouwens de indruk 
dat het oudere splitcane beter was dan dat van 
na de zestiger jaren, en de Parabolic Supreme is 
nu één van de fijnste hengels die bij mij aan de 
wand hangt - of vaak tussen de sparrenbomen 
krom staat op een fraaie Thymallus arcticus! 
 

Cor Smits

 
 
 

NIEUWE  START PEZON & MICHEL 
 
Cor Smits meldt in het voorgaande artikel: 
"Onlangs schijnt de fabriek weer overgenomen 
te zijn door iemand die er iets bijzonders van wil 
maken. Ik ben benieuwd!" 
Naar aanleiding hiervan het volgende. 
 
FAMEUS 
 
Eens behoorde het Franse hengelsport-
imperium Pezon & Michel tot de absolute 
wereldtop, voornamelijk vanwege hun terecht 
vermaarde kunstaas- en vliegenhengels, 
gebouwd uit het edelste tonkin. Gestart in 1895, 
raakte het bedrijf in de zestiger jaren evenwel in 
moeilijkheden. Men 'verloor' de fameuze Luxor-
molens van M. Mauborgne, cracks als Charles 
Ritz en Edouard Plantet vertrokken, men beging 
enorme distributie-fouten en tenslotte werd het 
bedrijf in 1975 overgenomen door Luigi Franchi, 
een fabrikant van jachtgeweren. Hij hield het 
slechts vier jaar uit, waarna "de fabriek" (zoals 
Pezon & Michel door de directie wordt 
genoemd) wederom in andere handen raakte en 

weg dreigde te zinken in vergetelheid. Op- 
nieuw gloort nu echter hoop op een betere 
toekomst. 
 
VERNIEUWD 
 
P & M is thans in handen van François Hue, die 
de productie gaat hervatten van eertijds 
beroemde series splitcane-hengels (!). Verder 
komt men met nieuwe modellen in grafiet, met 
allerlei accessoires en met vliegen - teveel om 
op te noemen. Zoals Cor Smits al meldde: inder-
daad kan men nog steeds P & M-hengels bij de 
fabriek laten opknappen met originele onder-
delen. Restauratie/reparatie geschiedt door een 
oudgediende, te weten Dominique Lucas, die 
gedurende de magere jaren in zijn eentje een 
bescheiden productie van splitcanehengel op 
gang wist te houden. 
Info: P & M, 8 rue des Promenades, 22000 
Saint-Brieuc, Frankrijk. 
 

Kees Ketting 
 
 
 


