
LA DOUCE FRANCE 
 
Daar ik vaak in Frankrijk verblijf, ben ik goed in 
staat om de evolutie van het verzamelen van 
'hengelsport' in dit land van nabij te volgen. 
Hier enkele van de laatste tendensen en tips. 
 
1. Uit recente veilingen blijkt dat slechts de 
echt zeldzame stukken in werkelijk zeer goede 
staat ('nieuw in doos') vlot verkopen. Courante 
modellen met duidelijke gebruikssporen zijn, 
ondanks een scherpe prijsdaling voor dergelijk 
materiaal, als het ware onverkoopbaar. Voor 
splitcane-hengels is, met uitzondering van 
bepaalde vliegvishengels en ultra-lichte 
werphengels, weinig of geen belangstelling. 
 
2. Bernard Caminade, bekend van het 
uitstekende boekje 'Les Moulinets Français', is 
uitgever van 'L'Argus de la Pêche'. Dit 
tweemaandelijks tijdschrift behandelt alle 
aspecten van het hengelsportverzamelen in 
Frankrijk en kost 20 Franse francs. Alle reeds 
verschenen nummers zijn nog verkrijgbaar. 
Men kan zich abonneren bij Editions PECARI, 
B.P. 314, 64500 Ciboure, France, tel/fax: 
00.33.5.59.47.82.14. 
 
3. J. de Lespinay is stichter van 'Le Club 
Français de Bambou Refendu'. Deze club telt 
inmiddels meer dan 200 leden, allen ver-
knochte splitcane-fanaten. De vereniging stelt 
haar leden materiaal en technische info ter 
beschikking met betrekking tot het bouwen, 
afwerken en restaureren van splitcane-
hengels. Zo zijn bijvoorbeeld verstelbare 
mallen en eersteklas tonkin verkrijgbaar. 
Adres: 11 rue Parmentier, 37000 Tours, 
France. 
 
4. De firma Arainka herneemt de fabricage van 
Crack- en Ru-molens; ook onderdelen kunnen 
worden besteld! Adres: Z.I.Lizardia, 64310 St 
Pée sur Nivelle, France, tel: 00.33.5.59.-
54.56.07. 
 

5. Pezon et Michel is niet dood en begraven, 
zoals vaak wordt beweerd. Wel is door de 
moordende concurrentie uit het Verre Oosten 
de productie van kunstvezelhengels en molens 
stopgezet. Blijft over een klein ambachtelijk 
atelier voor splitcane. Behalve reparaties 
worden jaarlijks zo'n 500 nieuwe splitcane-
hengels gebouwd. Ironisch genoeg worden 
deze vooral door Japanners opgekocht. 
(Andere bronnen melden zelfs dat de  g e h e l 
e productie naar het Verre Oosten verdwijnt, 
kk). Adres: Societé Pezon et Michel Sports, ZI 
La Boitardière, BP 131, 37401, Amboise 
Cedex, France, telefoon: 00.33.2.47.57.08.41. 
 
6. Liefhebbers van Pezon et Michel-hengels 
kunnen de ouderdom van hun schatten als 
volgt bepalen: 
 
- Hengels tot 1970. Het serienummer vermeldt 
dag, maand en jaar, alsook hoeveel hengels 
uit die reeks die dag waren gewikkeld. 
Voorbeeld. 2312516: de hengel is de zesde uit 
de reeks die op 23 december 1951 is 
afgewerkt. 
 
- Hengels van 1970 tot midden jaren 80. Het 
serienummer vermeldt achtereenvolgens de 
eerste helft van het bouwjaar, 
catalogusnummer, lengte van de hengel, en 
tweede helft van het bouwjaar. Voorbeeld. 
7222935: de hengel is een Parabolic Royale 
(catalogusnummer 222), lengte 9'3'', bouwjaar 
1975. 
 
- Hengels vanaf midden jaren 80. Het 
serienummer vermeldt achtereenvolgens het 
jaar, maand, en catalogusnummer. Voorbeeld. 
8803244: de hengel is een Parabolic Ritz 
(catalogusnummer 244), gebouwd in maart 
1988. 
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