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De Mitchell 498 
 

De Mitchell 498 is een molen die nog steeds erg 
populair is, niet alleen bij verzamelaars maar vooral ook 
bij hengelaars om hem te gebruiken bij het zeevissen. 
Voor een molen die reeds in 1968 ontworpen is wil dat 
wat zeggen.  

Gedurende 30 jaar zijn er tal van aanpassingen geweest 
en het is niet eenvoudig een model in het rijtje van deze 
aanpassingen te plaatsen. Daarbij heeft een 
verzamelaar graag de juiste spoel bij een bepaalde 
molen. Ik hoop met dit artikel een en ander duidelijker te 
maken. 

De “Special” en “Garcia” versies zijn wezenlijk dezelfde 
werpmolens. De “Special” was hoofdzakelijk voor 
verkoop in Europa bedoeld. De “Garcia” voor verkoop in 
de USA en Canada waar distributeur “Garcia” het 
alleenrecht had om Mitchells te verkopen. 

 

498 "SPECIAL" : 

- donker blauw 
- gewone diepe blauwe spoel is standaard 
- de zwarte conische spoel is verkrijgbaar als optie 
- circa 1971 werd de anti-retour aangepast, dit is aan de buitenkant te zien aan de U-vormige uitstulping in 
de ring waar de slinger aan vast zit. Het hoogste nummer van een type zonder uitstulping is 277828, het 
laagste nummer van een type met uitstulping is 294853. Tussen deze 2 heeft de aanpassing 
plaatsgevonden, als er nog meer molens gevonden worden kan deze marge misschien nog verkleind 
worden.  
- bij de serienummers is er geen rekening gehouden met het onderscheid “Garcia” of “Special”, in de 
fabriek liep de nummering voor deze 2 door elkaar. 
- de nummering van de 498 liep overigens ook samen met een paar andere (grotere) modellen zoals de 
316, enz.  
- vanaf 1974 is men gebruik gaan maken van een jaarletter, zie tabellen. In 1984 heeft men eerst 
(kortstondig) de letter O gebruikt en is men daarna overgeschakeld op de letter P.  
- circa 1976 is er aan de slinger een lock toegevoegd (om de slinger te blokkeren zodat deze niet per 
ongeluk zou kunnen losgedraaid worden tijdens het vissen) 
- waar er een vraagteken staat bij de jaarletter betreft het een overgangsmodel 
- de serienummers en letters geven het jaar van productie, niet van verkoop. Men ziet vaak dat een model 
1 jaar voor de verkoop al gebouwd werd 

Overzichten hieronder geven weer : type, periode gemaakt, serienummers en specifiek jaar  

498 Special (geen uitstulping) 1968 - 1971 serienummers 001549 tot 277828  

498 Special (met uitstulping) 1971 - 1974 serienummers 294853 tot 428948  
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498 Special 1974 - 1976 snr D ?  1974  

498 Special 1974 - 1976 snr E 1975 

498 Special 1974 - 1976 snr F 1976 

498 Special + lock 1976 - 1978 snr F 1976 

498 Special + lock 1976 - 1978 snr G 1977 

498 Special + lock 1976 - 1978 snr H ? 1978 

          

498 "GARCIA" : 

- is wezenlijk dezelfde molen als de ”Special” m.u.v. het klein rood wedge-vormig stickertje 
- donker blauw 
- standaard gewone blauwe spoel 
- zwarte conische spoel in optie 
- dezelfde aanpassingen als bij de”Special” in 1971 en 1976       

498 Garcia (geen uitstulping) 1968 - 1971 serienummers 001549 tot 277828  

498 Garcia (met uitstulping) 1971 - 1974 serienummers 294853 tot 428948  

498 Garcia 1974 - 1976 snr D ? 1974 

498 Garcia 1974 - 1976 snr E 1975 

498 Garcia 1974 - 1976 snr F 1976 

498 Garcia + lock 1976 - 1978 snr F 1976 

498 Garcia + lock 1976 - 1978 snr G 1977 

498 Garcia + lock 1976 - 1978 snr H ? 1978 

         

“GARCIA” LICHT-BLAUW met WITTE SPOEL : 

- gewone witte spoel is standaard 
- witte conische spoel in optie 
- op de doos is een “NEW” sticker aangebracht        

498 Garcia 1978 snrs H   (NEW op doos) 1978 

498 Garcia 1979 ? snrs J ? (NEW op doos) 1979 

 

GARCIA LICHT-BLAUW met GRIJZE SPOEL : 

- gewone grijze spoel is standaard 
- conisch grijze spoel in optie (nog steeds met NEW op de doos voor de eerste modellen)    
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498 Garcia 1979 - 1980 snr J (NEW op doos) 1979 

498 Garcia 1979 - 1980 snr K 1980 

 

LICHT-BLAUW met GRIJZE SPOEL : 

- conische spoel is standaard 
- geen gewone spoel meer 
- werden geleverd in blauwe dozen waarvan er 2 types waren 
- door het faillissement van “Garcia” in 1980 mocht deze naam niet meer gebruikt worden door Mitchell, 
de UK verdeler koos voor de naam “REELS”. Dit stond alleen op de doos, niet op de molen 

 

498 1980 - 1982 snr K (blauwe doos type 1) 1980 

498 1980 - 1982 snr L  (blauwe doos type 1) 1981 

498  "REELS" 1980 - 1982 snr L  (REELS blauwe doos) 1981 

498 1980 - 1982 snr M 1982 

498 1983 ? snr N ? 1983 

 

ZWART MET WITTE LETTERS : 

498 1983 snr N (blauwe doos type 2) 1983 

498 1983 - 1984 snr O en P  (doos met foto) 1984 

498 1985-1986 ? snr Q ? 1985 

498 1985-1986 ? snr R ? 1986 

 

ZWART MET GOUDEN LETTERS :  

- het “Casting” model met ondiepe tapse spoel komt erbij, alsook de “PRO” modellen 
- de eerste “PRO” modellen hadden de “PRO” aanduiding met een stickertje voor het cijfer “498” 
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- vanaf 1989-1990 krijgen de molens geen serienummer meer 
- dozen met foto 

498 1984 - 1989 snr P ? 1984 

498 1984 - 1989 snr Q ? 1985 

498 1984 - 1989 snr R ? 1986 

498 1984 - 1989 snr S 1987 

498 1984 - 1989 snr T 1988/89 

498 1990 - ? geen onb 

498 Casting 1989 – 1990 geen onb 

498 PRO (1st version) "PRO 498" 1984 - 1986 snr P 1984 

498 PRO (2nd version) "498 PRO" 1984 - 1986 snr P 1984 

498 PRO (2nd version) "498 PRO" 1984 - 1986 snr Q 1985 

498 PRO (2nd version) "498 PRO" 1984 - 1986 snr R 1986 

498 PRO (2nd version) "498 PRO" 1987 - 1989 snr S 1987 

498 PRO (2nd version) "498 PRO" 1987 - 1989 snr T 1988/89 

498 PRO (2nd version) "498 PRO" 1990 - ?
  

geen onb 

498 PRO Casting  "498 PRO" 1989 - 1990 geen 1989/90 
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"X" TYPES : 

De 498 krijgt een geheel nieuw design met kunststof body. De laatste modellen zijn zogenaamde” special 
editions”. De PRO versie van 1997 kreeg een laagje dewelke er uit zag als carbon, het is echter een louter 
decoratieve laag, de molen is van hetzelfde kunststof als de standaard versie. De Pro-Africa onderscheidt 
zich van de andere dan weer door een metalen spoel geschikt voor het vissen met gevlochten lijnen. De 
Silver 30th Ann. Edition heeft een zilverkleur met metalen spoel. Als laatste het model uitgegeven in 2000 
met speciaal uitziende afwerking, een soort gevlekte camouflage finish, heeft geen speciale naam, maar 
gezien het jaar van uitgifte, noemen verzamelaars hem de “Millenium”. 

498X 1990 - 2001 geen onb 

498X Casting 1990 - 1996 geen onb 

498X PRO 1990 - 1996 geen onb 

498X PRO Casting 1990 - 1996 geen onb 

498X PRO (carbon-look)  1997 geen onb 

498X PRO Africa 1997 geen onb 

498X PRO Casting SILVER 30th 
ann. 

1999 geen onb 

498X PRO Millenium 2000 geen onb 

 

 

Bijzondere types : 

- “Special”/”Garcia”: af en toe duiken er modellen op zonder vingergrip aan de voet, het waarom of 
wanneer is niet geweten, het komt vooral voor bij de oudere types. 
- Modellen zonder “vlakje” voor het “Special”/”Garcia” stickertje, mogelijks werden er generische modellen 
verkocht. 
- Modellen zonder “498” gravering, mogelijks een fabricagefout ? 
- Modellen zonder “Mitchell 498” gravering, mogelijks een fabricagefout ?  
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Tournament : 

 

 

Circa 1989 leverde Mitchell een 
conversiekit voor een Tournament-Casting 
model (met hoge tapse spoel gebruikt bij 
het kompetitie afstandswerpen).  Deze kit 
omvatte een goud-geanodiseerde spoel, 
speciale pick-up met 3 standen voor de 
lijnroller, sleuteltjes en een blad met 
instructies voor de conversie (in het 
Italiaans). In rechtstaande positie word de 
pick-up vastgezet middels een zéér kleine 
ball-sluiting. Mogelijks kon deze kit ook 
samen met een molen naar keuze 
geleverd worden, dan betrof het meestal 
de 498 PRO of 498 PRO Casting. Maar de 
kit kon in principe op alle andere 498 uit 
deze reeks gezet worden. De 
instructiepagina heeft een officiële Mitchell 
hoofding waaruit men mag afleiden dat 
deze spoel een origineel Mitchell product 
is. Tot nu toe zijn er nog maar 2 
exemplaren van bekend en zijn er 
geruchten van nog een tweetal andere. De 
papieren zijn alleen nog maar gevonden in 
het Italiaans. In elk geval uiterst zeldzaam 
te vinden dus. 

 

Custom onderdelen :  

 

Deze onderdelen werden niet door Mitchell 
gemaakt, noch door Mitchell verkocht. 

 

- Erg bekend zijn de Bobinyl spoelen, uitgevonden door 
Jaak Breugelmans uit Antwerpen en geproduceerd/ 
verkocht door de Antwerpse firma ATECOM.  ATECOM 
maakte overigens gelijkaardige spoelen voor andere 
werpmolens zoals de BAM, de Luxor en de Bretton. 
- Tournament spool gemaakt door Bill Burke : deze spoel is 
gemodelleerd op de Mitchell Tournament spoel hierboven 
besproken 
- Plooibare pick-up : voor het uitgooien kon de pick-up naar 
beneden geplooid worden 
- Teflon/nylon spoel geribbeld : gemodelleerd op de 
Casting spoelen 
- Teflon/nylon spoel vlak : tapse spoel 
- Metalen spoel convex : zie foto 
- Metalen spoel met halve taper : metalen halve taper 
bovenop de onderste helft van een normale spoel gezet 
- Metalen spoel met volledige taper : metalen taper 
bovenop de onderste helft van een normale spoel gezet 

  Jean-Paul Ceulemans 


