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Over “specials”, “duals” en “special duals” 
 
In 1969 introduceerde Mitchell de eerste 
molens met een gevorkte voet in combinatie 
met een bijbehorende Conolon hengel. De 
ondertussen legendarische Mitchell 500-serie 
zag het licht. In Europa vooral gekend als de 
dual-serie. "Dual" is de afkorting van het franse 
"dualité", wat twee-eenheid betekent. Hengel 
en molen en deze werden in principe als set 
verkocht. 
 
Het idee hierachter was dat men 's winters 
minder koude handen kreeg omdat men geen 
molenvoet tussen de vingers hoefde te 
klemmen. Een andere theorie was dat men in 
Frankrijk de molen vaak achter op de hengel 
plaatste om gemakkelijker te kunnen werpen 
en beter aan te kunnen slaan bij het vissen in 
snel stromende rivieren en op moeilijk te 
bereiken plaatsen. De eerste types die 
gelanceerd werden, waren de Mitchell 510 met 
de aanduiding "special" voor Europa en 
"Garcia" voor Noord-Amerika. Deze molens 
werden in bescheiden oplages geproduceerd. 
 

 
Mitchell 508 

 
Ondanks het geringe commerciële succes, 
werden in 1970/71 ook andere types 
geïntroduceerd waaronder de 508 (gebaseerd 
op de ultralichte en snelle 408), de 500 
(waarvoor de 300 model stond en daarom in 
een zwarte kleur kwam) en de 540 (de 440) 
met semi-automatische beugeloverslag. Enkel 
voor de niet-Europese markt werd het "low 
budget model" 524 gemaakt. Catalogi uit die 
tijd vermelden wel de beschikbaarheid van 
linkshandige uitvoeringen (511, 501, 509 en 
541), doch we kunnen nu stellen dat deze naar 
alle waarschijnlijkheid nooit het daglicht zagen. 
Toen alras bleek dat het concept bij het 
vissende publiek niet bleek aan te slaan, werd 
het idee van linkshandige modellen definitief 

opgeborgen. Wat in de catalogi werd vermeld, 
kan dus als "wishful thinking" van de 
marketingjongens worden afgedaan. 
 

 
Mitchell 508 “dual” 

 
De 508 werd gelanceerd in 1970 in 2 
uitvoeringen: de 508 "special garcia" voor 
Noord-Amerika en de 508 "special dual" voor 
Europa. De sticker "dual" kan wel eens 
ontbreken. De gevorkte voet van de 508 wilde 
nog wel eens stukgaan en daarom 
produceerde Michell extra molenhuizen voor 
de USA en voor Europa een los verkrijgbare  
Mitchell 508 in "special" uitvoering. 
 
In 1971/72 werden alle bovengenoemde 
Europese modellen in de “dual”-uitvoering 
gemaakt. Het tij keerde echter voor de Mitchell 
500-serie omdat in die tijd het concept 
economisch niet doordacht was; je kon hengel 
en molen immers niet los van elkaar 
gebruiken. Veel molens gingen retour fabrikant 
omdat ze gewoon niet meer verkocht werden. 
Eigenlijk zou je kunnen stellen dat de Mitchell 
500-serie te exclusief was. In 1973 werd 
daarom de productie van alle 500 modellen 
gestopt. 
 
Wat kunnen we stellen betreffende de 
zeldzaamheid? Gezien de geproduceerde 
aantallen en de diversiteit aan uitvoeringen en 
gezien het beperkte aanbod op internet, 
beurzen en veilingen, zijn bijna alle 500 
modellen zeldzaam tot zeer zeldzaam 
geworden en dus een gewild verzamelobject 
voor de Mitchellverzamelaars. 
 
Verzamel ze! 
 

Dries Hanzens 

 


