
DE INHOUD VAN DE VORIGE EXPOBOX 
 
Op veler verzoek kan je hieronder nog eens 
lezen en zien wat er in de expobox lag tijdens 
de vorige editie van onze Eurobeurs in 
Eindhoven. 
 
Sommige modellen werden nooit 
verkocht... 
 
In 1971 werd een mijlpaal in de geschiedenis 
van Mitchell gevierd. De 20.000.000ste molen 
had de fabrieken in Cluses verlaten. Op 24 mei 
zat in het hotel "Mont Blanc" in Megève, aan 
de voet van de Mont Blanc, de top van Mitchell 
samen aan tafel om dit heuglijke feit te vieren. 
De lijst van genodigden omvatte niet enkel het 
management en topmedewerkers van Mitchell, 
maar ook de belangrijkste verdelers uit de hele 
wereld samen met enkele vooraanstaande 
hengelsportjournalisten. 
 

 
Figuur 1 

 
Onder de aanwezigen waren ook Maurice 
Jacquemin, ontwerper van de "300". Ook de 
verdelers van Mitchell in Nederland (Dhr. en 
Mevr. Vogel - Albatros), België (Dhr. en Mevr. 
Thomas - Arca) en Duitsland (Dhr. en Mevr. 
Balzer - Balzer) waren van de partij. De 
families Carpano en Pons waren 
vanzelfsprekend vertegenwoordigd. Ook 
enkele topstukken van de Garcia Company 
waren er. 
 
De meest verdienstelijke medewerkers werden 
in de bloemetjes gezet en kregen een 
waardevol aandenken mee aan deze heuglijke 
dag. 
 
Thomas T. Lenk en Bill Powell (Figuur 1) van 
Garcia, Jean Grosbety van Mitchell kregen een 
verzilverde Mitchell 300.  
 

Louis de Simone van Impeco-Garcia en Robert 
Mimeur (Figuur 2) van Mitchell kregen een 
gegraveerde en gedeeltelijk vergulde Mitchell 
410DL of Mitchell 410 mee naar huis. 
 
Op het molenhuis staan alle landen vermeld 
waarnaar Mitchell-molens werden uitgevoerd. 
Hier ziet U één van beide unieke molens. 
 

 
Figuur 2 

 
17 juni 1974 betekende weer een mijlpaal want 
toen werd de fusie van de Garcia Company en 
Mitchell een feit. Een speciaal gegraveerde 
Mitchell 300DL (Figuur 3) moest deze datum 
vereeuwigen. Slechts 3 exemplaren van deze 
molen zijn bekend. 
 
Enkele zeldzame modellen die ook voor het 
grote publiek te koop waren. 
 

 
Figuur 3 

De enige vergulde "linkshandige" molen die 
Mitchell ooit maakte, was enkel in 1976 te 
koop in Noord-Amerika. 
 



Een beperkte oplage van een paar honderd 
stuks was verkrijgbaar. Hier is de zeer 
zeldzame Mitchell 301DL (Figuur 4).  
 

 
Figuur 4 

Dit is het enige bekende exemplaar dat 
behalve het houten kistje, ook nog de originele 
kartonnen doos heeft. 
 

 
Figuur 5 

 

Andere zeldzaamheid is de 408DL (Figuur 5). 
Zijn grotere "broer", de 410DL kom je wel eens 
op een veiling tegen. Deze molen werd enkel 
op bestelling geleverd... De 408DL werd -tot nu 
toe- slechts éémaal te koop aangeboden. 
 
We besluiten met een raadsel. 
 

 
Figuur 6 

 
De molen is gegraveerd Mitchell 2030 (Figuur 
6) en "MADE IN FRANCE". De vormgeving is 
helemaal anders dan we van Mitchell gewoon 
zijn. Het binnenwerk is origineel van een 
Mitchell 300. Is dit een prototype of een illegale 
kopie? Wie zal het ooit weten... en zeggen? 
 

Luc de Medts 
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