
 . 

Wat hebben Garcia, Mitchell, ABU en Zebco met elkaar 
te maken? 

 
Voor de oude rotten in het verzamelaar-
wereldje zal hetgeen volgt niet nieuw zijn, voor 
de beginnende verzamelaar kan het echter 
interessante informatie zijn. 
 
GARCIA was niet meer of niet minder dan een 
verdeler van hengelsportartikelen in de USA. 
(Charles) Garcia was reeds vanaf 1947 (!) 
verdeler van Mitchell molens in de USA. Niet 
vergeten dat direct na WO II veel Amerikanen 
allerhande zakenrelaties hebben opgebouwd 
in Europa, ook in het hengelsportwereldje dus. 
 
Vanaf 1954 (!) verkreeg Garcia het recht om 
de ABU Ambassadeur reels en de Abumatic 
werpmolens te verkopen in de USA.  In de 
jaren ’50 bestond er grote concurrentie tussen 
de Amerikaanse producenten van werpreels 
(en dat waren er best heel wat).  ABU leek 
voor Garcia de ideale partner om deze 
concurrentiestrijd aan te gaan. De Zweedse 
kwaliteit was hier waarschijnlijk niet vreemd 
aan. Andersom was Garcia voor ABU de 
ideale partner gezien de ervaring van Garcia 
op de Amerikaanse markt. 
 

 
U leest het goed: “Cardinal 7 Zebco” 

Maar daar bleef het niet bij: ABU was in 1968 
op zoek naar een Amerikaanse verdeler voor 
haar Cardinal molens (de ABU Cardinal 66 en 
77 waren de eerste Cardinals).  Maar omdat 
Garcia reeds jarenlang binding had met 
Mitchell voor het werpmolensegment van de 
markt lag dit moeilijk.  Garcia wou Mitchell 
natuurlijk niet voor het hoofd stoten door ook 
andere molens te gaan verkopen.  Het rare is 
dat ze enige jaren voorheen WEL de 
werpmolens van Platil (Spinette en Atlantis) 
hebben verdeeld naast Mitchell!  Platil was 
waarschijnlijk niet echt een concurrent voor 
Mitchell, ABU daarentegen wel… 

Een en ander leidde ertoe dat Zebco ging 
optreden als de verdeler van de Cardinals in 
de USA, weliswaar onder de naam “Zebco 
Cardinal’s”, maar dan natuurlijk wel “Made In 
Sweden”.  
 
In 1976 (2 jaar na het overlijden van Gote 
Borgstrom, de oprichter van ABU) is ABU 
overgegaan in handen van een Zweedse 
holding. Deze holding heeft op haar beurt in 
1980  de naam Garcia overgenomen. Garcia 
heeft dus feitelijk NIET ABU overgenomen 
zoals vaak wordt verondersteld… 
 

 
Enkel voor de Amerikaanse markt bestemd, 
deze zeldzame versie van de ABU Cardinal 
77 

In 1974 komt het tot een fusie tussen Garcia 
en Mitchell. Financiële problemen leidden er 
echter toe dat ze in 1978 terug uit elkaar gaan. 
 
In 1995 is ABU (inclusief Garcia) overgenomen 
door Outdoor Technologies Group (dewelke op 
haar beurt deel uitmaakte van Berkley). 
Berkley maakt nu deel uit van Pure Fishing, 
waaronder nu ook Mitchell zit... Of hoe alles 
weer samenkomt! 
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