
"NAMAAK IS ABSOLUUT LONEND" 
 

IMITATIES VAN HET LEGENDARISCHE MITCHELL-MODEL 300 
 
Vanaf begin jaren '50 tot omstreeks medio jaren 
'70 van de vorige eeuw hebben diverse 
hengelsportfabrikanten geprobeerd een graantje 
mee te pikken van het succes dat MITCHELL 
had met het model 300, door dit model geheel 
(natuurgetrouwe kopie, inclusief het complexe 
raderwerk) of gedeeltelijk (slechts molenkop + 
huis) te kopiëren.  
Het model werd in 1946 ontworpen door 
Maurice Jacquemin, ontwerper in dienst van de 
firma Carpano & Pons te Cluses in Frankrijk. 
Op 28 juli 1948 werd patent aangevraagd en op 
3 augustus van datzelfde jaar werd patent op 
het model verkregen. 
Van het vroege MITCHELL model 300 met 
halve beugel of vinger pick-up zijn voorzover bij 
mij slechts twee gekopieerde exemplaren 
bekend: 
- International 100(*)(J) 
- Olympic MODEL 81 (*)(J) 
 
Pas in 1953 werd het MITCHELL model 
voorzien van een gesloten beugel-systeem in 
plaats van een halve beugel of een vinger pick-
up. 
Zoals bekend liepen de patentrechten die Hardy 
Brothers Ltd. op het gesloten beugel-systeem 
had in dat jaar af. 
In 1959 kreeg dit model de bijnaam "LE ROI". 
Met recht de koning onder de werpmolens, 
omdat van deze veelzijdige werpmolen, die met 
zijn unieke vormgeving over bijna de hele wereld 
(uitgevoerd naar 52 landen) bekend stond om 
zijn uitzonderlijke kwaliteit en duurzaamheid, 
ruim 3.000.000 exemplaren tot dan waren 
geproduceerd. 
 
Kopieën van de MITCHELL 300 met het 
gesloten beugel-systeem zijn o.a.: 
- Argus (**)(J) 
- Bird Spin 3000 (*)(J) 
- Crown 56B (*)(J) 
- Elite (*)(J) 
- Garcia 3000 (kopie (**)(J) 300 A) 
- Hume (*)(AUS) 
- Miramar 32A (**)(J) 
- Norwood 615 (*)(J) 
- Olympic MODEL 81(***)(J) 
- Raichell 66 (*)(J) 
- Spin Silver (*)(J) 
- Thunderbird Steelhead (**)(J) 
- Vogg (*)(J) 
- Winston 58 (*)(J) 

- Zephyr (snellere versie van de HUME)(*)(AUS) 
 
Voorts zijn van Olympic o.a. nog bekend: 
 
- S-35 Deze molen is een kruising van de 300 
(molenkop) en de 308 (huis) 
- Olympic 29 Cheyenne 
  Een kleinere uitgave van de 300 
 
IMITATIES VAN DE OVERIGE MITCHELL-
MODELLEN 
 
Niet alleen de 300 maar ook enkele andere 
bekende modellen uit de reeks werpmolens van 
MITCHELL werden gekopieerd. 
Zo heeft Garcia na het verbreken van de 
samenwerking met Mitchell in 1979, naast de 
eerder genoemde Garcia 3000, werpmolens in 
Japan laten vervaardigen, die wat betreft de 
ontwerpen, op het eerste gezicht niet te 
onderscheiden waren van de MITCHELL-
molens en bovendien bestemd waren voor 
zowel rechts- als linkshandige sportvissers, 
omdat de slingers aan beide kanten van de 
molens kunnen worden gemonteerd. 
Deze Garcia werpmolens zijn: 
 
- Garcia 3800-Mitchell 308 A 
- Garcia 9200-Mitchell 396 
- Garcia 9000-Mitchell 900 
- Garcia 9600-Mitchell 906 
- Garcia 9800-Mitchell 908 
 
MITCHELL 'KOPIEERT' EIGEN MODELLEN 
 
De concurrentiestrijd die woedde tussen de 
fabrikanten uit het Verre Oosten en de Europese 
landen om de gunst van de hengelsportbe-
oefenaar was gedurende de jaren '60 zeer 
hevig.  
Alle middelen schenen geoorloofd teneinde 
goede omzetten te behalen en de klanten voor 
langere tijd aan zich te binden.  
De fabrikanten uit het Verre Oosten waren 
meesters in het 'lenen' van ideeën van hun 
Europese opponenten. 
Deze praktijken hadden overigens niet alleen 
betrekking op het gebied van de hengelsport. 
Reeds in het begin van de jaren '60 was MIT-
CHELL in eigen land met een tegenoffensief 
begonnen om aan de genoemde activiteiten een 
halt toe te roepen. De marktstrategie van MIT-
CHELL bestond hieruit, dat het bedrijf haar 



eigen kwalitatief goede en bekende werpmolens 
onder een andere merknaam o.a. via waren-
huisketens en in de jaren '70 ook via een 
postorderbedrijf voor een veel lagere prijs op de 
markt bracht. De modellen voor de lichte binnen-
visserij waren ook te verkrijgen in een set, 
waarvan de samenstelling doorgaans bestond 
uit een werpmolen met -hengel, vislijn en 
kunstaas. 
 
Vermeld dient nog te worden, dat MITCHELL in 
die periode ook werpmolens produceerde, die 
niets weg hadden van de bestaande modellen 
en ook een andere merknaam kregen.  
Bekend is in dit kader de door MITCHELL in 
licentie gebouwde Kirk-Odo werpmolens met de 
merknaam Kroydon, die uitsluitend voor de 
Amerikaanse markt waren bestemd. 
 
De warenhuis- c.q. winkelketens in Frankrijk die 
de goedkopere 'MITCHELL'-molens verkochten 
waren o.a.: 
 
- Bazar de l'Hôtel de Ville  
- Kilt  
- Prisunic; Deze winkelketen is te vergelijken 
met de HEMA-winkelketen (Hollandse 
Eenheidsprijzen Maatschappij). Prisunic is 
afgeleid van 'à un prix unique'. 
 
Via de genoemde winkelketens vond verkoop 
plaats van de volgende door MITCHELL 
gefabriceerde werpmolens: 
 
Super BHV-MITCHELL 300 
Black Fish B30 -MITCHELL 300 
Kilt 0-MITCHELL 300 
Prisu 0-MITCHELL 300 
Kilt-MITCHELL 304     
Prisu-MITCHELL 304     
BHV Lourd-MITCHELL 306 
BHV Weekend-MITCHELL 314 
 
En via het postorderbedrijf Manufrance de 
werpmolens: 
 
B30-MITCHELL 300 
B40-MITCHELL 306 
B10-MITCHELL 320 
B20-MITCHELL 324 
M34-MITCHELL 340 
B50-MITCHELL 396 
 
HET EINDE VAN HET BEFAAMDE 
EIVORMIGE MITCHELL-MODEL 
 
MITCHELL produceerde in die periode als enige 
hengelsportfabrikant werpmolens voor elke vorm 

van de hengelsport; met name van ultra licht 
spinnen tot en met het zwaardere werk op zee, 
inclusief de tournament casting. Al deze molens, 
met uitzondering van de CAP-modellen, hebben 
het bekende MITCHELL-eivormige huis. 
 
Spectaculaire ontwikkelingen op het gebied van 
de werpmolen bleven uit. MITCHELL bleef teren 
op de roem en bekendheid van haar werpmo-
lens met dit huis en dito raderwerk. 
 
Innovaties op bestaande modellen bleven 
beperkt tot slechts de invoering van o.a. de 
overkappende spoel, de geluidloze anti-retour 
en het toepassen van naaldlagers, waardoor 
'nieuwe' series van weer duurdere werpmolens 
ontstonden, zoals de 400-, de Match-, de 500- of 
Dual- (Dual is de naam van een innovatief 
bevestigingsmiddel van de werpmolen aan de 
hengel, waarbij de handgreep geen reelfitting of 
ringen heeft), de 800-, en de 900-serie. 
 
Aan de zo specifieke vorm van het model is 
niets veranderd, terwijl haar concurrenten reeds 
geruime tijd zich bezig hielden met eigen 
ontwikkelingen van goedkopere molens, die toch 
zijn samengesteld uit sterkere, lichtere en 
duurzamere materialen. Sommige van hen 
hebben zich in het begin slechts van het kopi-
ëren van modellen van de concurrent bediend 
om zich in een zo kort mogelijke tijd te kunnen 
profileren en om naamsbekendheid te verkrijgen 
met de bedoeling later als gevestigde producent 
van hengelsportartikelen zich in het 
desbetreffende wereldje te verzekeren van een 
goede en vaste 'stek'. 
 
Tegen het einde van de jaren '70 had 
MITCHELL te kampen met financiële 
problemen. De firma Garcia die eigenaar was 
van MITCHELL investeerde hoe langer hoe 
minder in de ontwikkeling van nieuwe 
werpmolens. Het noodlijdende bedrijf werd 
verkocht aan Browning (gerenomeerde 
wapenfabriek in België). 
 
Onder het kortstondige regiem van Browning 
(ca. 4 jaar) werd een begin gemaakt met het 
sterk reduceren van de productie van werpmo-
lens, die waren afgeleid van het klassieke 
MITCHELL-model.  
 
Een nieuwe reeks werpmolens werd 
geïntroduceerd als de 4400-serie. Ontworpen 
door François Elie heeft het model een recht-
hoekig huis en is voorzien van veel toeters en 
bellen. 
 



LE ROI EST MORT..... VIVE LE ROI ! 
  
Voor de hengelsportverzamelaars braken toen 
gouden tijden aan, omdat veel klassieke 
MITCHELL-modellen met het eivormige huis 
schaars werden. Zelfs een nieuwe groep 
collectioneurs diende zich aan, namelijk dé 
MITCHELL-verzamelaars, waaronder onder-
getekende kan worden gerekend.  
 
ERKENNING 
 
Ik weet dat de opsomming van merken van 
zowel de gekopieerde MITCHELL-modellen als 
van de door MITCHELL geproduceerde model-
len, die werden voorzien van een ander merk, 
ondanks intensief speurwerk, in dit stuk niet 
volledig is. 
 
Ik zou daarom graag contact willen hebben met 
verzamelaars die menen nog andere merken te 
kennen, die een kopie zijn van een of ander 
MITCHELL-model en ook met hen die menen in 

het bezit te zijn van zo'n exemplaar (wel of niet 
geproduceerd door MITCHELL) en er afstand 
van willen doen. Wat dat laatste betreft; ik houd 
me ten zeerste aanbevolen, immers imitatie is 
volgens mij nog altijd het grootste compliment. In 
dit verband denk ik dat MITCHELL achteraf, 
naast de vele miljoenen exemplaren, die het 
bedrijf over de hele wereld heeft verkocht, 
zichzelf geen betere erkenning van het klassieke 
model kan wensen! 
 
Legenda:(*)-natuurgetrouwe kopie, 
inclusief het complexe raderwerk 
(**)- kopie van model 300 wat betreft het uiterlijk 
(***)- van dit model bestaan nog 2 
versies: 
  - een eivormig en een hoekig huis; 
  - van beide versies (*) is de kleur zwart of grijs 
(AUS) - made in Australia 
(J)- made in Japan 
 

Joy van Hengst 

 
 


