
DE EENHANDIGE SPLITCANE WERP- EN 
VLIEGENHENGELS VAN P & M 

 
Hoewel het Franse bedrijf Pezon & Michel wel-
haast ter ziele is en de bescheiden productie die 
nog plaatsvindt naar verluidt vrijwel linea recta 
naar Japan verdwijnt, zijn zowel onder 
verzamelaars van 'splitcane' als onder vissers 
die op een splitcane-hengel loeren om er mee te 
gaan vissen, de hengels van P & M nog steeds 
bijzonder populair. 
Het verbaasde me dan ook niet dat van een 
beginnend verzamelaar het verzoek 
binnenkwam om indien mogelijk eens aandacht 
te schenken aan P & M's éénhandige kunstaas- 
en vliegenhengels, "want omdat ik niet precies 
weet welke modellen zijn uitgebracht, is het erg 
moeilijk zoeken." 
Dat klopt natuurlijk. 
Eerst maar het kunstaasgebeuren. Twee namen 
van vermaarde werphengel-series springen er 
dan onmiddellijk uit, te weten de "Télébolic" en 
de "Luxor Luxe". 
 
GETAPT 
 
De "Télébolic"-serie, ontworpen door de Zwitser 
Charles Ritz (hotelier, caster, fotograaf, schrijver, 
splitcane-expert) was in het tijdperk dat alle 
goede hengels nog uit 'tonkin' werden gebouwd, 
in ons land bijzonder populair. Het ging om vier 
modellen uit twee ongelijke delen (de toppen zijn 
langer dan de ondereinden), voorzien van 
metalen bussen, hardverchroomde ogen, 
molenringen en een kurken handvat: de BB 0, 
de BB 1, de BB 2 en, het kan niet missen, de BB 
3. 
Hier de bijzonderheden per hengel: 
 
"BB 0": 1.67 m, gewicht 85 gram, werpgewicht 
½ tot 3 gram. 
"BB 1": 1.67 m, gewicht 110 gram, werpgewicht 
1½ tot 4 gram. 
"BB 2": 1.83 m, gewicht 135 gram, werpgewicht 
3 tot 7 gram. 
"BB 3": 1.83 m, gewicht 155 gram, werpgewicht 
6 tot 12 gram. 
 
De hengels zijn vinnig en werpen uiterst precies. 
Vooral de BB 1 en de BB 2 waren destijds zeer 
in trek als vlok- en als ultra-lichte 
kunstaashengel voor de polder. (Bij de kenners 
zijn ze dat nog steeds). 
Vervolgens de meer uitgebreide "Luxor Luxe"-
series. 
Ook hier gaat het om tweedelige hengels, die 

even lang zijn (2.20 m) en alle vijf het refe-
rentienummer CS 52 dragen: 
 
 "200" :  Gewicht 150 gram, werpgewicht 1½ tot 
8 gram. 
 "400" :  Gewicht 155 gram, werpgewicht 3 tot 10 
gram. 
 "500" :  Gewicht 175 gram, werpgewicht 4 tot 18 
gram. 
 "900" :  Gewicht 185 gram, werpgewicht 10 tot 
25 gram. 
"1200" :  Gewicht 205 gram, werpgewicht 15 tot 
30 gram. 
 
Verder bestonden in de Luxor Luxe-serie nog 
twee bijzondere modellen. Allereerst de "Luxor 
Luxe Extra Light" (volgens uw redacteur de 
beste splitcane vlokstok ooit vervaardigd) met 
het referentie-nummer C 56. De hengel bestaat 
uit twee even lange delen, meet 2 meter, weegt 
88 gram en werpt gewichten van ½ tot 3 gram 
zowel snel als precies. 
De tweede van de serie afwijkende hengel is de 
"Luxor Luxe Wading", referentie-nummer CS 58. 
Deze ééndelige (!) hengel meet 1.10 m, weegt 
65 gram, is rap, en werpt aas van 1 tot 5 gram 
opmerkelijk accuraat. 
 
ONDUIDELIJK 
 
De "Luxor Luxe"-serie svp niet verwarren met de 
eerder uitgebrachte "Luxor"-series; deze 
hengels waren weliswaar vervaardigd uit 
deugdelijk cane, maar konden toch niet in de 
schaduw staan van de "Luxor Luxe"-modellen, 
die beduidend duurder waren, onder meer 
omdat voor hun bouw topkwaliteit gehard 
bamboe werd gebruikt ("bambou trempé"). De 
hengels bestaan uit twee gelijke delen. Hier 
volgen de referentie-nummers en verdere 
bijzonderheden: 
 
CS 31 nr 1:  180 cm, gewicht 100 gram, werpt 2 
tot 4 gram. 
CS 31 nr 2:  180 cm, gewicht 135 gram, werpt 5 
tot 8 gram. 
CS 31 nr 3:  180 cm, gewicht 150 gram, werpt 8 
tot 12 gram. 
CS 33-200 :  220 cm, gewicht 145 gram, werpt 
1½ tot 4 gram. 
CS 33-400 :  220 cm, gewicht 175 gram, werpt 4 
tot 10 gram. 
CS 33-900 :  220 cm, gewicht 175 gram, werpt 8 



tot 18 gram. 
CS 33-1200:  220 cm, gewicht 200 gram, werpt 
10 tot 24 gram. 
 
Verder bestonden nog een drie-delig (!) model 
bedoeld "pour le camping", de CS 35, die een 
vervoerslengte van 70 cm bezit, 180 gram weegt 
en gewichten kan hebben van 4 tot 10 gram, 
plus een ééndelig model voor wadend vissen 
(de CS 37) dat 135 cm lang is, 55 gram weegt 
en een werpgewicht van 1 tot 4 gram bezit, 
terwijl ook een tweedelig model werd geleverd, 
de CS 39 (met een top van 110 cm en een 
onderste deel van 25 cm); het gewicht bedraagt 
65 gram en het werpgewicht wederom 1 tot 4 
gram. 
 
"A LA MOUCHE!" 
 
De vliegenhengels nu. Het nieuwe lid meldde 
dat hij vooral geïnteresseerd was in de 
Parabolic-series "waarvan ik de indruk heb dat 
er veel meer modellen zijn uitbracht dan men 
door de bank genomen aanneemt." 
Klopt. 
Bij de "Parabolic"-hengels zijn vijf series te 
onderscheiden: de "Super Parabolic PPP", de 
"Parabolic Extra", de "Parabolic Prima", de 
"Parabolic" en de "Parabolic Royale". We 
beginnen met de PPP, die het grootste aantal 
modellen telt. Hier de namen en de belangrijkste 
gegevens: 
 
"SUPER MARVEL HANS" 
 
ref. CS 262 S, lengte 2.185 m, gewicht 112 
gram, aftma 5 
"COLORADO PATE" 
ref. CS 263 S, lengte 2.31 m, gewicht 109 gram, 
aftma 5 
"MASTER" 
ref. CS 264 S, lengte 2.52 m, gewicht 148 gram, 
aftma 5/6 
"SPEEDCAST I MARIO RICCARDI" 
ref. CS 265 S, lengte 2,325 m, gewicht 114 
gram, aftma 5/6 
"FARIO CLUB RITZ" 
ref. CS 266 S, lengte 2.57 m, gewicht 151 gram, 
aftma 6 
"SPEEDCAST II MARIO RICCARDI" 
ref. CS 267 S, lengte 2.42 m, gewicht 118 gram, 
aftma 6 
"POWER PLUS CREUSEVAUT" 
ref. CS 270 S, lengte 2.52 m, gewicht 152 gram, 
aftma 6/7 
"LONGCAST BATAULT" 
ref. CS 274 S, lengte 2.62 m, gewicht 177 gram, 
aftma 6/7 

"SAINT LOUIS DUBOS" 
ref. CS 276 S, lengte 2.45 m, gewicht 143 gram, 
aftma 4/5 
"BRETON VILLIERS DUBOS" 
ref. CS 279 S, lengte 2.29 m, gewicht 135 gram, 
aftma 5 
 
N.B. Van de modellen 'Wading', 'Traun', 'Howard 
Marshall', 'Chalkstream', Baby-Zéphir' en 'Zephir' 
ontbreken grotendeels gegevens zoals de 
bovenstaande. Wie o wie? 
 
Vervolgens de "Parabolic Extra", met zeven 
modellen, de meeste tweedelig: 
 
"T.O.S." (= Truite, Ombre, Saumon, dus: Forel, 
Vlagzalm, Zalm) 
ref. CS 229, lengte 2.57 m, gewicht 139 gram, 
aftma 5/6 
"SAWYER STILLWATER" 
ref. CS 241, lengte 2.89 m, gewicht 175 gram, 
aftma 5/6 
"SKISH" 
ref. CS 242, lengte 2.49 m, gewicht 167 gram, 
aftma 5/6 
"SAWYER NYMPH" (driedelig) 
ref. CS 243, lengte 2.69 m, gewicht 152 gram, 
aftma 6 
"RITZ" 
ref. CS 244, lengte 2.49 m, gewicht 163 gram, 
aftma 5 
"SAWYER DRY FLY" 
ref. CS 247, lengte 2.69 m, gewicht 152 gram, 
aftma 6 
(De 'Dry Fly' is sneller dan de 'Nymph') 
"SAWYER GREASED LINE" (driedelig) 
ref. CS 249, lengte 3.10 cm, gewicht 210 gram, 
aftma 6 
 
Dan de "Parabolic Prima", een serie die drie 
modellen omvat, steeds met hetzelfde 
referentie-nummer (CS 215) maar met 
verschillende lengtes en aftma-nummers: 
 
"8 voet" (2.44 m), gewicht 119 gram, aftma 4/5 
"8,5 voet" (2.59 m), gewicht 138 gram, aftma 5/6 
"9 voet" (2.74 m), gewicht 155 gram, aftma 6/7 
 
Volgt de "Parabolic"-serie, bestaande uit de 
volgende modellen: 
 
"Parabolic-Normale 7.2 voet", aftma 4/5 
"Parabolic-Normale 8 voet", aftma 5/6 
"Parabolic-Normale 8.5 voet", aftma 5/6 
"Parabolic-Normale 9 voet", aftma 6/7 
"Parabolic-Compétition 8 voet", aftma 5/6 
"Parabolic-Compétition 8.5 voet", aftma 6/7 
"Parabolic-Compétition 9 voet", aftma 7 



"Parabolic driedelig 8.5 voet", aftma 6/7 
"Parabolic driedelig 9 voet", aftma 7 
"Parabolic driedelig 9.5 voet", aftma 7 
 
Dan de "Parabolic Royale"-serie. Er zijn twee 
referentie-nummers: CS 222 (met een naar 
boven toe smaller worden handvat en CS 224 
met een greep die boven net zo breed is als 
onder). 
Men vervaardigde zes modellen: 
 
"2.08 m", aftma 5, dik handvat:  110 gram 
"2.08 m", aftma 5, taps handvat:  85 gram 
"2.24 m", aftma 5, dik handvat:  118 gram 
"2.24 m", aftma 5, taps handvat:  93 gram 
"2.36 m", aftma 5, dik handvat:  125 gram 
"2.36 m", aftma 5, taps handvat: 100 gram 

"2.51 m", aftma 5, dik handvat:  150 gram 
"2.51 m", aftma 5, taps handvat: 125 gram 
"2.64 m", aftma 7, taps handvat: 164 gram 
"2.82 m", aftma 9, taps handvat: 182 gram 
 
Tot besluit nog enkele 'losse' hengels: 
 
CS 200: "Fly", 8.5 voet, aftma 6/7 
CS 200: "Fly", 9 voet, tweedelig, aftma 6/7 
CS 201: "Fly", 9 voet, driedelig, aftma 6/7 
CS 202: "Flyxor", 9 voet, aftma 6/7 
CS 206: "Tip-Fly", 8.5 voet, aftma 6 
 
Verzamelaars van al dit moois: een succesvolle 
maar vooral goedkope jacht gewenst. 
 

Kees Ketting 
 
 
 


