
BEPALEN VAN HET BOUWJAAR VAN EEN 
MITCHELL-MOLEN OF -REEL 

 
Over het algemeen is een verzamelaar(ster) 
altijd geïnteresseerd in de ouderdom van de 
dingen die hij of zij verzamelt. 
Meestal wordt dan de waarde van het object 
gerelateerd aan de ouderdom. Natuurlijk spelen 
zeldzaamheid en staat van het object ook een 
belangrijke rol bij het bepalen van de waarde. 
In de meeste gevallen zal toch de ouderdom bij 
de waardebepaling een beslissend kenmerk zijn. 
 
LASTIG 
 
Wie zich bezighoudt met het verzamelen van 
oude werpmolens en aanverwante zaken van 
het Franse hengelsportbedrijf MITCHELL, moet 
zich heel wat moeite getroosten om achter de 
juiste leeftijd te komen van 'zomaar' een 
MITCHELL-molen. 
Hoe komt men nu te weten wanneer of 
gedurende welke periode het model werd 
geproduceerd? 
Uit de MITCHELL-catalogus van een bepaald 
jaar kan men niet zonder meer het productie-jaar 
van een afgebeeld model vaststellen. Daarvoor 
zijn meerdere catalogi van opeenvolgende jaren 
nodig, wil men redelijkerwijs het jaar waarin het 
model is geproduceerd 'schatten'. 
 
SAMEN 
 
Het Franse echtpaar Bernard en Michèle 
CAMINADE schreef 'LES MOULINETS 
FRANÇAIS' (Franse werpmolens), dat in mei 
1994 werd gepubliceerd. 
In een hoofdstuk over MITCHELL (7 pagina's) 
geven ze o.a. een overzicht van de productie-
jaren (t.b.v. 17 modellen) en productie-periodes 
(t.b.v. 151 modellen) plus de geproduceerde 
aantallen tot en met 1986. Een productie-
periode wordt uitgedrukt in jaren en bevat een 
start- en eindjaar. De echte MITCHELL-
verzamelaar heeft weinig aan de genoemde 
periodes, aangezien in het overzicht het 
gemiddelde aantal jaren tussen begin- en 
eindjaar van de productie 9,7 jaren is! 
Men is dus niet in staat om slechts met behulp 
van het overzicht de meeste modellen uit het 
bovengenoemde aantal van 151 tot op enkele 
jaren van de productie juist te bepalen. 
 
INFORMATIE 
 
Voor de verzamelaar van oud hengelgerei is het 

boekwerk op zich als literatuur in het algemeen 
een welkome aanvulling dat zeker zal bijdragen 
tot verrijking van de kennis op het gebied van de 
Franse werpmolens en reels. 
De methode om de ouderdom van een 
MITCHELL-molen te bepalen, door slechts 
gebruik te maken van een lijst van verschillende 
MITCHELL-modellen met opgave van begin- en 
eindjaar van de productie van de betreffende 
modellen, kan door het toevoegen van extra 
criteria worden verbeterd. 
 
Deze zijn: 
 
1.Het door MITCHELL aan het model 

toegekende (fabrieks)nummer; 
 
2.Een gewijzigd onderdeel zowel op als in het 

model. 
 
UITZONDERINGEN 
 
Wat betreft het fabrieksnummer leert de ervaring 
dat niet alle MITCHELL-modellen zijn voorzien 
van een nummer. Met name de modellen die 
zijn geproduceerd vóór 1953 en na 1989, de 
jubileum-, de casting-, de doorzichtige demon-
stratie-, de opengezaagde exemplaren en 
tenslotte de huizen of chassis van de modellen, 
die als onderdeel los werden verkocht, bezitten 
geen fabrieksnummer. 
Er zijn modellen van het type '300', die een cijfer 
of letter in de voet hebben. Van enige 
nummering kan hier geen sprake zijn, noch van 
een relatie met enig jaar. Er is hierover niets 
bekend. Toch werden twee exemplaren van dit 
type met een halve beugel van omstreeks 1950 
in twee verschillende Engelse catalogi met de 
nummers A17877 en C-63861 op het huis te 
koop aangeboden. (Waarschijnlijk waren de 
nummers later zelf ingeslagen). Vanaf 1953 tot 
en met 1971 kregen de modellen eerst een 6- 
en later een 7-cijferig fabrieksnummer in de 
voet. Bij sommige 300/301- en 304/305-
modellen is het nummer op de zijkant van het 
huis geslagen. 
 
NUMMERING 
 
Het is mogelijk dat MITCHELL gedurende die 
periode de modellen voorzag van een oplopend 
nummer. In de samenstelling van het nummer is 
geen enkele structuur te herkennen. 



Vanaf 1972 tot en met 1989 werd een 
fabrieksnummer in de voet van de modellen 
geslagen, waaruit het productie-jaar kan worden 
afgeleid. Het nummer bestaat uit een 
hoofdletter, gevolgd door zes cijfers. 
De hoofdletters zijn in alfabetische volgorde, 
zoals in dit overzicht wordt getoond, gekoppeld 
aan een productie-jaar. 
 

A  -  1972   G  -  1978   N  -  1984 
 

B  -  1973   H  -  1979   P  -  1985 
 

C  -  1974   J  -  1980   Q  -  1986 
 

D  -  1975   K  -  1981   R  -  1987 
 

E  -  1976   L  -  1982   S  -   1988 
 

F  -  1977   M  -  1983  T  -  1989 
 
Dat de hoofdletters "I" en "O" niet werden 
gebruikt, is te verklaren. Immers, het een en 
ander zou achteraf mogelijk voor verwarring 
kunnen zorgen, omdat de hoofdletter "I" heel 
veel lijkt op het cijfer "1" en hetzelfde het geval is 
met de hoofdletter "O" en het cijfer "0".  
 
VERKEERD 
 
Volgens bepaalde bronnen zou er een relatie 
bestaan tussen de eerste twee cijfers met de 
dag waarop het model werd geproduceerd en 
zouden het derde en vierde cijfer betrekking 
hebben op een bepaalde productielijn. De 
informatie met betrekking tot de eerste twee 
cijfers is mijns inziens niet juist. 
In mijn onderzoek ben ik veel cijfercombinaties 
"00" en groter dan "31" tegengekomen. 
Volgens MITCHELL SPORTS via Luc DE 
MEDTS zouden de laatste twee cijfers de 
productie-maand aangeven. In de laatste twee 
cijfers zal men de cijfercombinatie "08" niet 
aantreffen, omdat in de 8e maand niet werd 
geproduceerd. 
 
Uit verder onderzoek betreffende de productie-
maand dat ik heb verricht op de 
fabrieksnummers - bestaande uit een hoofdletter 
en 6 cijfers - van 150 MITCHELL-modellen, 
bleek dat slechts bij 10 modellen de 
cijfercombinatie van de laatste twee cijfers groter 
is dan 12. De cijfercombinatie "08" als laatste 
twee cijfers van het fabrieksnummer ben ik in 
het onderzoek niet tegengekomen. Ondanks de 
twijfelachtige betekenis van de laatste twee 
cijfers, zou ik de (MITCHELL-)verzamelaar toch 
willen adviseren om bij het determineren van 

een MITCHELL-model met dit type 
fabrieksnummer, de laatste twee cijfers erbij te 
betrekken, indien ze 01 en 12 zijn. 
 
ANDERS 
 
Vanaf 1985 is het fabrieksnummer gewijzigd. 
Bij de nummers beginnende met de letters "P" 
(1985) tot en met de "T" (1989) zou, voor wat 
betreft het bepalen van de ouderdom van het 
model tot en met de productie-maand, mogelijk 
dezelfde methode kunnen worden toegepast, 
ondanks het feit dat van genoemde nummers 
het aantal cijfers van 6 is verminderd tot 
maximaal 4. Tussen de cijfers treft men 
komma's, strepen, punten en soms ook wel 
combinaties hiervan aan. 
Hier volgen enkele voorbeelden van reële 
fabrieksnummers: 
 
P101 (januari 1985) / P-1-10 (oktober 1985) 
 
P5,07 (juli 1985)   
 
Q,1,02 (februari 1986) 
 
R09.09  en  R.10.09  (september 1987) 
 
S.4,04 (april 1988) / S 10   (oktober 1988) 
 
T.4. (april 1989)  T-5- (mei 1989) 
 
Men kan op meerdere MITCHELL-modellen met 
nummers die beginnen met een hoofdletter en 
dus geproduceerd zijn tussen 1972 en 1989 
dezelfde fabrieksnummers aantreffen. 
 
KIJKEN 
 
Mededelingen over een wijziging van een of 
ander onderdeel van een MITCHELL-model, die 
in een bepaalde maand/jaar of bepaald jaar - op 
of in het model-  heeft plaats gevonden, kunnen 
de productieperiode van het betreffende model 
verkorten, waardoor de ouderdom van het 
model dus beter kan worden ingeschat. 
Dit soort informatie vindt men voornamelijk in de 
MITCHELL Service Catalogi (S.A.V. - Service 
Après Vente). 
Bijna hetzelfde kan ook worden verkregen, 
indien men een model, dat in een aantal 
MITCHELL-catalogi van opeenvolgende jaren is 
afgebeeld, nauwkeurig bestudeert op 
afwijkingen. Hierbij gaat het om een veran-
dering, die men alleen aan de buitenkant van 
het model kan constateren. Maar uit de 
bijbehorende tekst zou men eventueel nog te 
weten kunnen komen of het model van binnen is 



gewijzigd (vb. tandwielen zijn verbeterd en van 
een ander metaalsoort vervaardigd). 
Helaas is het voor mij niet mogelijk om in zo'n 
klein bestek een opsomming te geven van alle 
zaken, die betrekking hebben op dit criterium. 
Ik zou de geïnteresseerde leden willen 
uitnodigen kennis te nemen van het boek "MIT-
CHELL werpmolens en reels, 1946 - 1989", 
onderkop 'Handboek voor de verzamelaar', dat 

ik in november 1998 in eigen beheer heb uitge-
geven. In een apart hoofdstuk, genaamd Tabel 
II, zijn bovengenoemde zaken beschreven.  
In het hoofdstuk zijn de belangrijkste van de 500 
modificaties vermeld, die zijn verricht op de di-
verse MITCHELL-modellen gedurende het 
tijdvak 1946 tot 1990. 
 

Joy van Hengst 
 
 
 


