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Mitchell look-a-likes 
 
Aan de hoeveelheid namaak kan men zien 
hoe goed het origineel is... Als dit ook geldt 
voor Mitchell, dan moet Mitchell wel heel erg 
goed zijn... Onderstaande lijst is 
waarschijnlijk verre van volledig, om de 
zoveel tijd duikt er wéér eentje op. Het 
grootste gedeelte van deze werpmolens komt 
uit Japan.  
Vanaf de jaren ’50 ging de industrie in Japan 
met grote stappen vooruit. Het ging blijkbaar 
zo snel dat ze meer problemen hadden met 
het ontwerpen dan wel met het produceren.  
Japan had geen traditie in het produceren 
van werpmolens. De grote Europese merken 
van toen (Hardy, Mitchell, Bretton, Luxor,...) 
hadden hun molens zelf ontworpen en stap 
voor stap verder ontwikkeld. Een Mitchell uit 
1960 is een doorontwikkeling van een model 
uit 1939, elk onderdeeltje heeft zijn functie en 
moet aan bepaalde eisen voldoen om goed te 
functioneren, knowhow weet je wel... Maar de 
Japanse industrie wilde snel groeien. En het 
kopiëren van bestaande modellen is nu 
eenmaal sneller dan het eerst nog zelf 
ontwerpen van een (functioneel) model.  
Daarbij ging men niet altijd even nauwgezet 
aan het werk. Sommige modellen halen een 
aanvaardbaar kwaliteitsniveau. Andere waren 
dan weer ronduit slecht te noemen. Zo is er 
een type waarbij de spoel, de slipknop en de 
drukknop op de spoel één geheel uitmaken… 
dus een uit één stuk gegoten plastiek waarbij 
de "zichtbare" slipknop en drukknop zelfs niet 
kunnen werken, zuiver “optisch” bedrog dus.  
Bij een aantal modellen lijkt het binnenwerk in 
de verste verte niet op het origineel. 
 

 
Eerste model Olympic N°81 
 
Men kon deze molens laten maken en er 
gelijk welke naam opzetten, men kan dus 
identieke molens vinden met een andere 
benaming. Het typenummer stond vaak 

alleen op de doos en was eerder decoratief 
dan functioneel, samen met de naam is er 
hoe dan ook geen logica in te vinden.  Een 
molen met nummer 56C spreekt nu eenmaal 
meer aan dan een molen met nummer 2.  
Een molen met nummer 1 werd FR-1, klinkt 
gewoon iets beter.  
Hun succes is grotendeels te danken aan het 
"boomen" van de werphengelsport vanaf de 
jaren ’50. De Europese fabrikanten draaiden 
op volle toeren om de vraag, in bijvoorbeeld 
de USA, te kunnen bijbenen. Iedereen wilde 
een graantje meepikken, maar Mitchell 
molens waren niet bepaald goedkoop te 
noemen. Kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. 
Iets wat vele malen goedkoper is zal altijd 
een zekere mate van succes kennen.   
De Japanse look-a-likes werden grotendeels 
speciaal gemaakt voor Amerikaanse 
winkelketens. In hoeverre Mitchell daartegen 
heeft geprotesteerd is niet geweten, 
misschien vonden zij de kwaliteit van deze 
look-a-likes zo slecht dat ze er geen 
concurrentie in zagen ? 
Andere landen die namaak produceerden zijn 
ondermeer Rusland en Argentinië. Maar dit 
om totaal andere redenen dan Japan. 
Rusland en Argentinië kenden in die jaren 
geen import, het was simpelweg verboden. 
De namaakmolens uit deze landen waren 
bedoeld voor de eigen markt. 
Hoe dan ook stonden deze molens vaak 
model voor latere molens die wel geheel zelf 
ontworpen werden.   
In Rusland ontwierp men al snel een ganse 
reeks eigen modellen (waarvoor ik verwijs 
naar mijn artikel hierover in uitgave nummer 
27 van ons magazine).   
In Argentinië ontwierp men ondermeer de 
befaamde Escualo, een molen waarmee men 
vorig jaar nog het wereldrecord 
afstandswerpen mee behaalde.  
Het Japanse verhaal is genoegzaam bekend, 
het werd zelfs marktleider met bekende 
merken zoals Daiwa, Olympic, Ryobi, enz. 
Hieronder volgt een overzicht van de Mitchell 
look-a-likes, het zijn er zoveel dat ze op zich 
al het voorwerp van een uitgebreide 
verzameling kunnen zijn.  Het grote voordeel 
is dat ze nog altijd goedkoper zijn dan het 
origineel… 
 
MITCHELL 320   
DIANA 201 : gemaakt in Serpukhov (regio 
Moskou) Rusland. Gelijkend op het origineel 
maar toch nog wat verschillen in afwerking, 
kleur, slinger,  voet en zonder stickertje. 



 . 

Look-a-likes waren overigens geen 
uitzondering in Rusland, de nagemaakte 
Bretton-werpmolens uit Rusland zijn 
genoegzaam bekend. 
 

 
De Russische Diana 201 M 
 
DIANA 201 M : idem als de Diana 201 maar 
met snellere overbrenging 
 
ESIMAR R-100 : gemaakt door ESIMAR 
S.R.L. in Argentinië, deze molen is quasi 
identiek aan het origineel, alleen het rode 
stickertje heeft een andere tekst. 
 
MITCHELL 324 
LEMZ : wederom eentje uit Rusland, zeer 
sterk gelijkend op het origineel met 
uitzondering van het logo. 
 

 
De LEMZ made in USSR 
 
Deze werpmolen evolueerde nadien naar de 
modellen LEMZ 2 en 3 die steeds minder en 
minder gingen gelijken op het origineel. 
 
MITCHELL halve beugel : slechts 2 
modellen bekend, de Olympic 81 en de 
International 100, beide waarschijnlijk 
gemaakt door dezelfde fabrikant Ueno Seiko 

Co. uit Ueno, Tokyo, Japan. Te herkennen 
aan het typeplaatje en de ongeverfde voet. 
Ueno Seiko Co. werd naderhand bekend met 
zelf ontworpen molens onder de merknaam 
Olympic en concurreerde hiermee met vooral 
Daiwa. Het dient gezegd, deze modellen zijn 
heel mooi afgewerkt en verdienen een plaats 
in elke verzameling van werpmolens. 
 

 
De Japanse International N°100 
 
International 100 : de tweede look-a-like van 
de halve beugel Mitchell. De body is groen of 
zwart met ongekleurde voet, heeft een 
koperen of aluminium medaillon. Er zou ook 
een zwarte uitvoering van zijn. 
Deze molen is gemaakt in Japan voor Ocean 
City Mfg. Co, een producent uit de USA. 
 
MITCHELL 300 : hiermee zijn we aanbeland 
bij de bekendste Mitchell werpmolen, het type 
300. Dit is dan ook de meest nagemaakte 
van allemaal.  Deze hele-beugel modellen 
hebben bijna allemaal de vlindervormige anti-
retour, deze typeert ook de periode waarin 
deze modellen gemaakt zijn. 
Crown 56 B 
Devil nr 21 
 

 
De Jorgensen Mainliner 
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Jorgensen Mainliner : Jorgensen Bros. was 
een groothandelsbedrijf in Californië dat veel  
hengelsportmateriaal liet maken in Japan. 
Onder de naam Jorgensen vindt men 
werpmolens, hengels, kunstaas, enz.  
 

 
De grijs gekleurde Olympic N°81 
 
Olympic 81 (grijs) : Ueno Seiko Co. verkocht 
een aantal verschillende look-a-likes in 
verschillende kleuren en met andere details, 
waarschijnlijk heeft Ueno Seiko Co. ook het 
grootste deel van de andere look-a-likes 
gemaakt. 
Raichell (naam op zilverkleurige sticker) 
Raichell (gegraveerde naam) 
 
Andere benamingen (allemaal Mitchell 300 
look-a-likes) : 
AFI Magna Spin Deluxe 
AFI Sea Spin 
AFI Stream 
Cheyenne 
Comet 340 
Crown 56 C 
Crown 800 
Crown 900 
Dolphin 
Dolphin 41 
Elite 
Emor 
Fishmaster 
Hume (de enige bekende uit Australië) 
Lafayette 
Miramar 
Miramar 32 A (gemaakt door TAICO in 
Japan) 
Mustang V-22 
New Crown N°30 
New star  
Norword 615 
OLYMPIC N°29 "Cheyenne" 
Olympic 81 (grijs, hoekige body) 
Olympic Hurricane (hoekige body) 
OLYMPIC Hurricane N°21 Devil 

Raichell N°64 
Scotchline N°600 
Spin Silver 
Spinning reel 60-6435  
Super spin  
Superba  
Thalco 59  
Three Eyes AR0552  
Thunderbird 
Trylon 
Valor Fr-1 
Van 56  
Van 66 
Vogg 
Waltham 300  
Winston 58  
Winston 60 
Winston 62 
 
MITCHELL 302 : 
AFI Ocean Saltwater 
 

 
 
Argus 576 Saltwater 
Starlite 
 
Andere benamingen (allemaal Mitchell 302 
look-a-likes) : 
An-Glo 
Apex Mark III N°700 
Dynamic 910 by Roddy 
Lafayette 
Newport 
OLYMPIC N°55 "Lodestar" 
OLYMPIC N°66 "Newport" 
Paint 62 
SeaHorse N°707 
Soling De Luxe Model 8000 
Spin-Lite 
Starlite (met Cross-Wind !) 
Valor FR 10 
 
MITCHELL 303 : 
SUPER X-4 : gemaakt in Argentinië door 
J.Piquera. De gelijkenis met het origineel is 
bij deze molen wat minder, maar toch. Ik 
vermeld hem hier vooral omdat het een 
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linkshandige molen is, een 303 look-a-like 
dus.  
 

 
De Argentijnse Super X-4 
 
Deze molen is uitgevoerd met doorzichtig 
zijdeksel of met wit zijdeksel, dit is dan ook 
meteen het opvallendste verschil met het 
origineel. 
 
Andere MITCHELL types : 
Hier zijn we aanbeland bij de toch wel 
moderne werpmolens. De Tramontina molens 
zijn zo gelijkend op het origineel dat men zou 
kunnen denken aan een samenwerking met 
Mitchell.  
 

 
De rode Tramontina uit Brazilië 
 
Tramontina is een Braziliaans bedrijf dat een 
groot gamma huis-,  tuin- en keuken-
producten verkoopt onder eigen merknaam. 
In hoeverre er een samenwerking is geweest 
(of niet) met Mitchell, is niet geweten. 
 
Deze reeks is rood van kleur met zwarte 
spoel, de originele Mitchell uitvoering was 

hoofdzakelijk zwart. Van de 2660 is er echter 
ook ééntje gevonden in een zwarte uitvoering 
net zoals het originele type. Voor zover 
geweten alleen te koop geweest in Brazilië 
zelf en mogelijk een paar andere Zuid-
Amerikaanse landen. 
 
TRAMONTINA 2660 met rode basiskleur 
TRAMONTINA 2660 met zwarte basiskleur 
(zeldzaam) 
TRAMONTINA 2664 met rode basiskleur 
TRAMONTINA 2668 met rode basiskleur 
 
De -voorlopig- laatste look-a-likes 
 
Toen in 1980 de samenwerking tussen 
Mitchell en Garcia helemaal spaak gelopen 
was, wilde Garcia wel verder gaan met het 
verkopen van een look-a-like die enkel 
bestemd was voor Noord-Amerika. 
 
Dit was de geboorte van volgende in Japan 
vervaardigde modellen (allen zwart van kleur 
en zowel links- als rechtshandig te 
gebruiken): 
 

 
De (Japanse) Garcia 3000 
 
Garcia 3000 (sterk gelijkend op de Mitchell 
300C) 
Garcia 3800 (sterk gelijkend op de Mitchell 
308) 
Garcia 9000 (sterk gelijkend op de Mitchell 
900) 
Garcia 9200 (sterk gelijkend op de Mitchell 
498) 
Garcia 9600 (sterk gelijkend op de Mitchell 
906) 
Garcia 9800 (sterk gelijkend op de Mitchell 
308S) 
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