
Luxor, but made in the U.S.A. 
 

Wie regelmatig op eBay-USA snuffelt tussen 
de oude molentjes is ze wel eens 
tegengekomen, LUXOR, Made in USA.  Zeker 
gelijkend op de Franse Luxor, maar “Bache 
Brown – Mastereel – Airex/Lionel” doet je niet 
direct denken aan Parijs of de Eifeltoren ! Toch 
hebben ze meer gemeen met de Franse Luxor 
dan je zou denken. 
 
Deze molens waren in elk geval zeer populair 
in de U.S.A., op eBay worden er genoeg 
aangeboden, zodat de prijs zeer redelijk blijft 
voor verzamelaars.   Heel vaak zijn ze nog in 
mooie staat, én werken ze nog perfect ook 
(wat toch een uitstekende kwaliteit doet 
vermoeden). 
 
Wat betreft de naam “Airex/Lionel - Bache 
Brown – Mastereel”, een mondvol ! 
 
Een korte verklaring is hier op zijn plaats : 
- Airex: de eigenlijke fabrikant 
- Lionel: een grote Amerikaanse speelgoed-
fabrikant waarvan Airex vanaf  januari 1948 
een divisie werd, de vermelding Lionel staat 
dus op de molens en/of dozen na deze datum 
- Bache Brown: dé man achter deze molens, 
zeer bekend in de USA., in zoverre dat hij zelfs  
de vader van het Amerikaanse spinvissen 
wordt genoemd.  Ik kan het niet beter 
uitdrukken door zijn rol te vergelijken met die 
van Jan Schreiner in de Lage Landen, zij 
leerden elk hun volk vissen met de werpmolen 
zeg maar ! 
- MASTEREEL: de eigenlijke type-naam van 
deze molens, gewoonlijk gevolgd door nog een 
aanduiding voor het model, bijvoorbeeld 
Mastereel Model Nr.2, 2A of 2B 
- LUXOR: de eerste Amerikaanse modellen 
werden verkocht met dezelfde naam als de 
Franse, nadien kregen ze de naam Mastereel 
 
Een chronologisch overzicht van de eerste 
types en modellen, gemerkt “LUXOR, Made in 
USA, US Patent nr. 2 229 470”.  Opmerking : 
geen vermelding van Airex, het is niet 100% 
zeker waar ze gemaakt werden. 
 
1) Bache Brown LUXOR model A: heeft veel 
uiterlijke kenmerken van de franse Luxor uit 
dezelfde periode, is wel zwaarder en heeft een 
chromen spoelcup.  Heeft nog geen schroefje 
op de verbinding tussen slinger en body 
waarlangs de molen kon geolied worden.  
Markering “Model A” alleen op de spoel. 
Uitgerust met zwarte slinger waaraan  

hendeltje bevestigd is met een rivet. Geen 
lijnroller (beugel is enkele draad). 
 
2) Bache Brown LUXOR model A2: Heeft wel 
het schroefje om te oliën, een chromen slinger 
met vastgeschroefd hendeltje. Geen lijnroller 
 
3) Bache Brown LUXOR model A3 
STANDARD: lichtere beugel, geen lijnroller 
 
4) Bache Brown LUXOR model A3 DELUXE: 
idem maar met lijnroller, MAAR tot nu toe is 
deze laatste versie alleen gevonden in 
advertenties, het is niet zeker of deze wel 
degelijk als dusdanig is verkocht geweest 
 
Zoals gezegd is Bache Brown de man achter 
deze molens. We weten dat hij voor W.O. II 
regelmatig in België en Frankrijk verbleef. 
 
Zijn eerste versie van het boekje “Spinning, 
more fish, more sport, for beginners and 
experts“ uit 1941 is trouwens opgedragen aan 
zijn goede vriend Albert Goddard uit België, ik 
citeer :”To my good friend Albert Goddard of 
Bouillion, Belgium, former International fly-
casting champion, mentor, angler, sportman 
and the best of companions”. 
 
Het is in deze periode dat Bache Brown in 
contact is gekomen met Jean Pezon van 
Pezon et Michel (hierna PM)  in Frankrijk, 
waarbij Jean Pezon heeft hem zeker gewezen 
heeft op het toenmalig succesnummer van PM, 
de LUXOR werpmolen. 
 
PM  had enige jaren ervoor (omstreeks 
1935/36) de opdracht gegeven aan Paul 
MAUBORGNE een molen te ontwerpen die de 
concurrentie aankon met de Hardy 
werpmolens, én die liefst ook nog eens 
goedkoper was… Paul MAUBORGNE was de 
enige échte ontwerper van de Luxor molens, 
met overigens een hele hoop patenten op zijn 
naam.  Raar maar waar, tussen MAUBORGNE 
en de firma PM was er geen contract gemaakt.    
Onder het toezicht van MAUBORGNE werden 
de molens gemaakt bij de Franse firma L.L.M 
vanwaar ze aan PM werden geleverd.  PM 
zorgde voor de verpakking, promotie en 
verkoop en verdeling. 
 
De naam LUXOR is overigens niet meer of 
minder dan een anagram van ROLLUX, de 
vliegenreel die al enige jaren voorheen door 
Pezon et Michel werd verkocht.   Het was een 
soort “gentlemans agreement” dat Mauborgne 



over de technische kant van de zaak ging, en 
PM de commerciële kant, inclusief de 
benaming.  Het ontbreken van een contract 
doet nog stof opwaaien wanneer de 
erfgenamen-Mauborgne in 1966 breken met 
PM (3 jaar na de dood van Paul 
MAUBORGNE). De erfgenamen zullen de 
molens type Luxor verder fabriceren onder de 
naam CRACK, PM behoudt het recht op de 
naam LUXOR en zal deze vanaf dan 
gebruiken voor andere molens (de hoekige 
LUXOR Nr.1 bijvoorbeeld). 
 
Terug naar Bache Brown, meerbepaald het 
USA Patent nr. 2 229 470 dat op de molens 
vermeld staat heeft een verassing in petto...  
De molen die getekend is in de bijlage bij dit 
patent lijkt natuurlijk als 2 druppels water op de 
franse LUXOR, MAAR wie staat erbij als 
uitvinder: Jean PEZON, handelend voor de 
firma BACHE BROWN!  Nou moe, een patent 
met een reukje eraan… Mauborgne was hier 
zeker niet van op de hoogte. De juiste 
toedracht zullen we nooit weten.  Misschien 
wilde Jean Pezon, via Bache Brown, ook in de 
USA de productie opstarten van werpmolens?  
Of wilde Bache Brown de patent-rechten van 
de franse LUXOR in de USA voor zich 
verzekeren?  Feit is wel dat Bache Brown een 
hoop producten van PM liet namaken in de 
USA en deze gewoon verkocht naast de 
originele PM producten, in folders en boekjes 
uit die periode staan ze vaak gewoon naast 
elkaar als de “imported” en “domestic” versie! 
 
Om de een of andere reden worden na WO II 
de Amerikaanse Bache Brown “Luxor’s” 
verkocht onder de naam “Mastereel”, met 
vermelding van de fabrikant Airex.  De naam 
Luxor verdwijnt hierbij volledig.  Waarschijnlijk 
is Bache Brown opgeslorpt door Airex, hierover 
is weinig geweten, de naam Bache Brown blijft 
wel steeds op de molens en/of dozen staan. 
 
De volgende modellen werden gemaakt: 
1) Airex Standard: vanaf WO II, halve beugel, 
geen lijnroller, spoelcup en body zijn 
blauwgrijs, er zou ook een Deluxe versie 
bestaan met lijnroller. 
 
2) Airex Mastereel: eerste model van de 
Mastereel, geen model nummer 
 
3) Airex Mastereel Model 2: omstreeks 1947, 
halve beugel, geen antiretour, slinger zonder 
tandjes aan het uiteinde, chromen slipknop, 
chromen spoelcup 
 
4) Airex Mastereel Model 2A: omstreeks 
1949, halve beugel, slinger heeft tandjes die 

zich vastklikken bij het bevestigen aan de 
body, met antiretour (verwerkt tussen slinger 
en body), chromen slipknop 
 
5) Airex Mastereel Model 2B: omstreeks 
1950, halve beugel , geknikte voet, slinger met 
gevorkte bevestiging, kan gedraaid worden om 
op te bergen, met antiretour, chromen slipknop 
 
6) Airex Mastereel Model 3: vanaf 1953, halve 
beugel, nieuw slipsysteem waarbij de spoel 
schuift over een brede ronde plastic clip, grote 
plastic slipknop, gebogen voet, slinger lijkt wat 
op die van een Mitchell 300 
 
7) Airex Mastereel Model 4: vanaf 1954, ook 
“Aristocrat” genoemd in advertenties, volledige 
beugel, hogere spoelcup, slip als Model 3, 
gebogen voet, grote plastic slipknop 
 
De modellen 2 en 2A hebben grotendeels 
dezelfde inwendige onderdelen (referentie 
nummer 7002).  Hetzelfde geldt voor de 
modellen 2B en 3, met als referentienummer 
310, deze verschillen eigenlijk alleen in spoel, 
slipsysteem en slipknop, de rest is identiek. 
Het model 4/Aristocrat heeft referentienummer 
311. 
 
Er bestaat ook een Model 3 met witte sticker 
“Special Order 729 OPS… USD 23,75” op de 
doos, dit is geen speciaal model dat alleen op 
bestelling kon gekocht worden zoals vaak 
vermeld door verkopers op eBay!  Het “Special 
Order” slaat op de verplichting de molen te 
verkopen voor de vaste prijs die op de doos 
staat. Airex wilde dat overal in de USA deze 
molens werden verkocht aan dezelfde prijs.  
Maar om een vaste prijs te kunnen opleggen 
aan wederverkopers moest het hiervoor 
toelating krijgen van de overheid, vandaar 
“Special Order…enz” 
 
Molens met een geschiedenis dus, alleen 
weinig populair onder Europese verzamelaars, 
wegens nooit verkocht in Europa.  Maar de 
doorgedreven Luxor verzamelaars zou ik toch 
aanraden er een paar op te nemen in de 
verzameling.  Kwalitatief zijn ze zeker hun geld 
waard, en gezien de relatief lage prijzen (door 
het grote aanbod weet je wel) moet je zeker 
gaan voor een exemplaar nog nieuw in de 
doos, met papieren en al wat erbij hoort. 
 
Met dank aan: Ben Wright, Randy Heller en 
Bob Halver alias ‘The Airex Guy’ 
 

Jean-Paul Ceulemans 


