
 
DE NEGEN "LEVENS" VAN DE LEGENDARISCHE 

MITCHELL (TYPE) 300 
 
Van 1946 tot 1978 en veel later in de jaren 90 
zijn een aantal wijzigingen op het model (type) 
300 aangebracht. Deze wijzigingen waren zo 
kenmerkend, dat hier sprake is van het ontstaan 
van een nieuwe versie van het model. 
 
In bovengenoemde productieperiodes onder-
scheidt men er een 9-tal versies, waarbij van de 
laatste versie in de jaren 90 de onderdelen 
werden vervaardigd in Taiwan, doch de 
volledige assemblage van de werpmolen in 
Frankrijk plaatsvond. 
 
Deze versies moet men niet verwarren met de 
afgeleide modellen van MITCHELL (type) 300, 
zoals de 300A, -DL, -C, -Casting, -Century, -Pro, 
-S, 350 en de modellen van de series 400, 500, 
enz. Ook van deze molens zullen later de 
interessante bijzonderheden in deze rubriek 
uitgebreid worden belicht. 
 
De versies van de MITCHELL (type) 300 zijn 
onderstaand en op de volgende twee bladzijden 
in chronologische volgorde afgebeeld met 
omschrijving van hun kenmerkende verschillen. 
 
VERSIE 1 
 
1946 - 1947 
Merknaam op de dekplaat gegraveerd zonder 
modelnummer; 
Ronde A/R-knop; 
Halve beugel met tungstenstift; 
Houten slingerknop; 
Slinger met veerknop; 
Stalen dekplaatschroeven; 
Kleine metalen slipmoer; 
Level wind type; Ratio 1:3,75 
 
VERSIE 2 
 
1948 - 1949 
Zwart geanodiseerde aluminium slingerknop 
i.p.v. hout; 
Overige kenmerken als VERSIE 1  
 
VERSIE 3 
 
1950 - 1952 
Vlindermodel A/R i.p.v. ronde A/R-knop; 
Slechts bij deze versie optioneel een vinger pick-
up met lijnrolletje; 

Eerste modellen van deze versie zijn nog 
voorzien van stalen dekplaatschroeven, daarna 
verchroomde schroeven van messing; 
Overige kenmerken als VERSIE 2 
  
VERSIE 4 
 
1953 
Gesloten beugel-systeem is uit een stuk 
vervaardigd; 
Beugelarm is voorzien van een nok t.b.v. 
overvalstang, die uit de draaiende kop steekt; 
Verchroomde dekplaatschroeven van messing; 
Kleine slipmoer van plastic; 
Overige kenmerken als VERSIE 3  
 
VERSIE 5 
 
1953 - 1956 
Ergonomisch gevormde slingerknop van plastic 
i.p.v. ronde aluminium knop; Zowel level- als 
cross wind type; 
Overige kenmerken als VERSIE 4 
 
VERSIE 6 
 
1957 - 1961 
Achter of onder de merknaam is het model-
nummer (300) op de dekplaat gegraveerd; 
De bus rond de smeerschroef is verdikt; 
Cross wind type; 
Overige kenmerken als VERSIE 5 
 
VERSIE 7 
 
1962 
Achter de merknaam is het modelnummer (300) 
gegraveerd; 
Hoekige vlindermodel A/R; 
Slinger met langere steel en schroefknop i.p.v. 

veerknop; 
Overige kenmerken als VERSIE 6 
 
VERSIE 8 
 
1963 - 1982 
Rechte A/R pal i.p.v. vlindermodel A/R; 
Beugelarm heeft een rechthoekige inkeping 
i.p.v. een nok; 
Grote drie-puntige slipmoer; 
Overige kenmerken als VERSIE 7 
 



VERSIE 9 
 
Jaren 90 
Merk en modelnummer (300) op plastic plaatje; 
Gesloten beugel-systeem bestaat uit twee 
gedeelten; 
Lijnrolletje i.p.v. tungsten-stift; Platte slingerknop; 
Slingerschroefknop van plastic; 

Geruisloze kunststof A/R-pal; 
Pakkingring tussen huis en dekplaat; Kruiskop 
schroeven; 
Versterkte verbinding van de voet op het huis; 
Complete spoel van grafiet; Ratio 1:4,2 
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