
DE IDEALE MITCHELL 
 
Enige tijd geleden merkte ik -zowel op 
verzamelbeurzen als op het internet- een 
verdacht groot aanbod van zogeheten Mitchell 
"casting" of "tournament" modellen (hierna 
aangeduid als TM). Voor niet ingewijden: 
molens die enkele tientallen jaren geleden 
werden ingezet bij het afstandwerpen en 
daarom waren uitgerust met gelaagde spoelen. 
Deze spoelen zien er uit als een bruiloftstaart 
met 2, 3 of 4 verdiepingen. Originele -door 
Mitchell gebouwde- modellen waren 
gebaseerd op het klassieke "300"-model. Toch 
waren er enkele belangrijke verschillen: zowel 
typeaanduiding op de sluitplaat als 
serienummer in de voet ontbraken, de as was 
verlengd wegens de extra hoge spoel en 
verder beschikten ze steevast over een extra 
tandwiel (duidelijk te zien op de sluitplaat) om 
de molenkop in wijzerszin te laten draaien. 
 
De molens die in relatief groten getale op de 
verzamelmarkt werden aangeboden, hadden 
slechts twee dingen gemeen met de originele 
modellen. Dit waren enerzijds de extra hoge 
spoel en verder ook de... extra hoge prijs. Snel 
werd door kenners geopperd dat hier wel een 
handige jongen kon achterzitten die deze -
aluminium- spoelen zelf maakt of laat maken. 
Argeloze verzamelaars betaalden ongezond 
hoge prijzen voor! 
 

 
CAP “Casting” bouwjaar... 2004! 

 
Zijn die nepmodellen dan zo gemakkelijk te 
maken? Jawel, mits je kan beschikken over 
een aangewezen machinepark en de nodige 
vakkennis.  
Dit is namelijk nodig als je het economisch 
interessant maken wil en de balans tussen de 
geïnvesteerde arbeid en de opbrengst van het 
product bij verkoop een batig saldo kan 
vertonen. Ikzelf bezit slechts een kleine 
draaibank die het maken van een TM mogelijk 

maakte. De geïnvesteerde werkuren maken 
het geheel echter compleet oninteressant. Een 
eerste poging neemt ongeveer 30 uur in 
beslag want bijna alles moet worden 
overgedaan. Ook moet je kunnen beschikken 
over voldoende onderdelen, anders houdt het 
al onmiddellijk op. Laat het duidelijk zijn, ik heb 
het al één keer gedaan voor een goede vriend: 
dit exemplaar is uitsluitend voor zijn privé 
verzameling bestemd en zal nooit te koop 
worden aangeboden! We kozen samen voor 
een type waarvan we beiden overtuigd waren 
dat iets dergelijks nooit door Mitchell werd 
vervaardigd. 
 

 
Gewoon VAKWERK 

 
Na deze vingeroefeningen heb ik de smaak te 
pakken gekregen en ben maar meteen verder 
gegaan. Na wat zoeken kwam ik er achter wat 
de exacte componenten zijn om een TM te 
maken. Heel in het kort, het is een verzameling 
van een speciale 300 en een linkshandige 300. 
Voor de fabriek, die alle onderdelen nieuw 
voorhanden had, was het op deze wijze heel 
eenvoudig de juiste combinatie van tandwielen 
tot één geheel te maken; vervolgens wordt er 
een tussentandwiel toegevoegd en de TM is in 
principe gereed. 
 
Gewapend met deze wetenschap heb ik een 
eerste aanzet gemaakt. Jammer genoeg had ik 
niet de beschikking over een links model. Ter 
compensatie hiervan heb ik een kop met 
vingerpick-up omgebouwd, een heel werk, 
maar het is heel echt geworden. Bij het 
bouwen van dit rechtsomdraaiende model liep 
ik tegen een fout aan die in alle bestaande TM 
modellen terug te vinden is. Waarschijnlijk is 
dit gedaan vanwege het uiterlijk, dus uit 
esthetische overweging, maar ondanks dit is 
het fundamenteel onjuist.  Bij mijn eigenbouw 
heb ik dit dus verbeterd, iets minder mooi, 



maar wel zoals het hoort. Het resultaat is een 
heel mooi uitziende 300 met halve beugel, die 
rechtsom draait, zoals het ook hoort en tevens 
een iets grotere opspoelsnelheid heeft. 
 

 
Leuk spoeltje... 

 
Als je dan toch de geest gevonden hebt ga je 
natuurlijk nog even door, ik tenminste wel. 
Probleem in deze was dat ik niet meer over de 
onderdelen beschikte die voor een model met 
een hele beugel nodig zijn. Inmiddels hebben 
enige goede verzamelvrienden hiervoor 
gezorgd, Luc en Joy hiervoor mijn dank, maar 
ik ben een ongeduldig typje met tegenwoordig 
veel tijd. Zoekend in een Mitchell 
servicecatalogus vond ik een ander model dat 
ook bruikbare delen bevat en die toevallig wel 
in mijn bezit waren. De rechtsomdraaiende kop 
met alle toebehoren had ik dus nog steeds 
niet. Soms krijg ik een brainwave en zo ook nu, 
waarom niet eens te kijken wat er met een 
CAP te doen is. 
 

 
En toch zo nep als wat! 

 
Terwijl ik dit schrijf, ligt links naast mij een 
hybride, combinatie van een 440 en een CAP. 
Deze “Special” draait rechtsom, heeft de 
volledige kop en beugel van de CAP. De spoel 
wil ik op dezelfde wijze laten bewegen als de 

CAP, zonder die rare sprongetjes, dat is voor 
een volgende “Special”. De overbrenging is 3,8 
op 1, met de spoel van de CAP die iets groter 
van diameter is (lijkt me het een goed model te 
worden om te spinnen), hij heeft een soepele 
loop, vergelijkbaar met de modernere 
modellen, die van die industriële 
vormbedervers. Die (weg)werpmolens, citaat 
van een bevriende verzamelaar uit Zwolle. 
 
Een ander voordeel zie ik in het eenvoudiger 
worden van de molen op zich. Er komt één 
tandwiel bij, maar tevens verdwijnen er drie. 
Het ingewikkelde schuifsysteem, dat voor veel 
speling zorgt, wordt vervangen door een veel 
directer systeem met een simpel schuifblokje. 
Al bij al lijkt het op een heel leuke combinatie 
te worden, veel gelijkenis met een 300, een 
soepele loop. De kwaliteit ga ik -als ik er klaar 
mee ben- eens beproeven met een spinner bij 
de A1 kolk bij Deventer. Als je met een 
herziene Tamson goede resultaten kan 
boeken, kunnen er hiermee helemaal geen 
vistechnische problemen ontstaan. 
 
Wordt -vanzelfsprekend- vervolgd... 
 

Carl Kuipers 
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Vissende verzamelaar of... verzamelende 
hengelaar ??? 


