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Van de hak op de tak 
 

Toen ik eind juli terug kwam van mijn inmiddels 
traditionele zomervakantie, we waren er voor 
de 41ste keer, aan de Ossiachersee in 
Oostenrijk, was ik zeer verbaasd over het 
geringe aantal e-mails dat ik in mijn computer 
vond. De oorzaak was snel bekend: enkele 
mails met grote bestanden van soms wel 10 
MB’s aan bijlagen maakten dat na nog geen 
week vakantie mijn mailbox vol was en 
gesloten werd. Dit kan gebeuren en in de 
eerste weken na mijn vakantie werd de schade 
ingehaald en kreeg ik o.a. een vertraagde mail 
van onze VHV voorzitter. Ook dit keer weer 
een noodkreet om kopij en ik heb Luc beloofd 
iets te tikken en daarmee ben ik dan zojuist 
begonnen. Waarover dit artikel precies zal 
gaan, weet ik absoluut nog niet. Een dergelijke 
situatie is niet vreemd voor me want in de 
periode dat ik hoofdredacteur Nederland van 
Voor en door DE VISSER was, ik mis dit 
“boekske” nog vaak, kwam deze “waarover 
moet ik schrijven vraag”, regelmatig voor. 
Uiteindelijk kwamen deze last minute teksten 
netjes in het maandblad en kwam het  zelfs 
regelmatig voor dat uitgever Alfred de 
Scheemaecker me vlak voor het drukken belde 
om te bedelen om een stukje tekst. 
Nu heb ik wat meer tijd gekregen en dank zijn 
het wonder van de digitale camera is het 
aanleveren van actuele foto’s ook geen 
probleem meer zoals het vroeger wel was. 
 
Wie doet er mee met dit idee? 
 
Wie de laatste jaargangen van ons clubblad 
doorbladert, zal zien dat de vele oproepen om 
vers redactioneel bloed maar mondjesmaat 
gehonoreerd worden. Het zijn vaak dezelfde 
leden die over hun hobby schrijven en nieuw 
initiatief op dit gebied is van harte welkom. Een 
van de hofleveranciers van de laatste 
nummers was Jean-Paul Ceulemans en ik 
vond zijn artikelen, vooral vanwege de 
grondige research, zeer interessant. Helaas, 
en daarom schreef ik in de verleden tijd, dreigt 
ook deze bron op te drogen want in een recent 
telefoongesprek deelde Jean-Paul me mede 
dat hij het verzamelen op een laag pitje gezet 
heeft en momenteel met andere zaken bezig 
is. Jammer, want ik was van plan hem te 
vragen of we samen voor ons clubblad een 
briefwisseling zouden kunnen opstarten. Als 
voorbeeld had ik de briefwisseling die ik onder 
de titel Van Jan …. Aan Jan met Jan Schreiner 
destijds in Voor en door DE VISSER enige 
jaren voerde, in gedachten. Alle onderwerpen 
die rechtstreeks maar ook zijdelings met het 
verzamelen van zaken op hengelsportgebied 

te maken hebben, zouden aan bod mogen 
komen. Maar helaas, met Jean-Paul lukt dit 
dus niet maar misschien zijn er andere leden, 
mogen er ook meerdere zijn, die 
geïnteresseerd zijn in dit idee. Als ik zie en 
hoor hoe er op beurzen volop gepraat en 
gediscussieerd wordt over vele aspecten van 
onze hobby, dan moet het toch niet zo moeilijk 
zijn om een aantal van die onderwerpen op 
papier te zetten? 
Ik zal bij deze nog een voorzet geven over een 
paar mogelijke discussiepunten: 

• Hebben we het idee dat de huidige 
financiële crisis de waarde van oude 
hengelspullen negatief beïnvloedt? 

• Wat voor ideeën leven er bij de leden 
over wat er met je verzameling moet 
gebeuren als het einde van je leven 
nadert? Op tijd verkopen, desnoods 
via een goed veilinghuis, schenken 
aan een museum of moet de familie 
het maar uitzoeken? 

• Ik heb het idee dat men in het 
buitenland, vooral Engeland, Amerika 
en Duitsland, hogere prijzen rekent 
voor oud hengelsportmateriaal dan in 
Nederland en Belgie, hoe denken de 
leden daarover? 

• Komen er meer of juist minder 
verzamelaars van hengelsport- 
materiaal? 

• Welke interessante websites zijn er 
voor onze leden? 

Ik denk dat er over bovenstaande punten 
interessante discussies voor ons clubblad te 
genereren zijn en ik wil best als aanspreekpunt 
fungeren en stuur je mening en ideeën maar 
naar me toe, liefst per e-mail naar 
the.pike.ferret@hetnet.nl  
 
Ik wil nog steeds opruiming houden 
 
In vorige bijdragen aan ons clubblad heb ik al 
eens duidelijk gemaakt dat ik geen 
doorgewinterde verzamelaar ben die veel 
beurzen bezoekt of zeer regelmatig op 
Marktplaats of andere sites naar interessante 
aanbiedingen snuffelt. Ik krijg al meer het idee 
dat ik veel oude visspullen die ik bezit niet 
verzameld heb maar vroeger om een of andere 
nostalgische reden niet weggegooid heb. Zo 
kwam ik laatst nog weer een aantal oude 
bamboe hengels tegen waarmee ik ruim 50 
jaar geleden met levend aas op snoek viste. 
Idem dito een paar zinken aasemmers, twee 
stalen leefnetten om van de oude molentjes, 
kunstaas en snoektuigen maar te zwijgen. Ook 
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de hoeveelheid visboeken en hengelsport- 
bladen zorgt voor doorgebogen boeken- 
planken en soms hoor ik de constructie van 
mijn houten vliering kraken. 
 

 
Enkele van de karperboeken die van 
eigenaar mogen wisselen, er zijn er nog 
veel meer! 

Nu zijn er de laatste jaren al heel veel dozen 
met vooral visbladen naar andere liefhebbers 
gegaan en Cor Juffermans, die veel 
tekeningen voor visbladen maakt, komt om de 
paar maanden dozen met oude- en nieuwe 
visbladen ophalen en is er blij mee. 
Maar goed, weggeven is gemakkelijk, daar 
vind je eigenlijk altijd wel afnemers voor maar 
toch groeit de voorraad boeken en bladen 
gestaag en dat wil ik eigenlijk niet. 
Nu ik richting 70 ga, dat mag je zeggen als je 
66 bent, zegt er een stemmetje in mijn grijze 
hersencellen steeds vaker: “Zet eens wat 
spullen waar je weinig mee doet en ook niet 
echt een emotionele binding mee hebt, in de 
aanbieding!” Tja, dat is gemakkelijk gedacht, 
maar waar vind je verzamelaars die je er blij 
mee kunt maken voor een interessant prijsje? 
Natuurlijk, veel verzamelaars zijn 
geïnteresseerd in een eerste druk van 
Aalderink, kleine dunne boekjes uit het begin 
van de 20ste eeuw zijn gevraagd, maar de 
vele paperbacks van Jan Schreiner zijn veel 
minder gewild. Ik heb al eens geprobeerd de 
vele Engelse karperboeken, vaak nog nieuw, 
voor een zacht prijsje te slijten maar de animo 
was gering. Ja, voor bijna niets raak je ze altijd 
wel kwijt! Maar goed, mochten er leden zijn die 
deze zaken zoeken, ze mogen me een mailtje 

sturen, ik gaf het adres al eerder, of bellen 
0228 513213 en misschien kunnen we elkaar 
helpen. Dat geldt dus ook voor oude bamboe 
hengels uit grootvaders tijd en wie nieuwe big 
game hengels van Fenwick, eerste klas 
vliegenhengels van Berkley en Fenwick, 
spinhengels van diverse firma’s, oude Abu 
molens en reels en heel veel kunstaas, nieuw 
net als de hengels, zoekt mag best bij me 
langs komen. We kunnen het ook omdraaien: 
wie iets specifieks zoekt en denkt dat ik dit 
bezit, kan het ook gewoon vragen, wie weet is 
het iets waar ik vanaf wil en mijn vrouw is blij 
als ik weer wat zaken opruim. 
Na deze gecamoufleerde Marktplaats oproep, 
niks mis mee, ieder VHV lid kan tenslotte een 
artikel in dit clubblad schrijven, wordt het tijd 
dat ik de leden om hulp ga vragen aangaande 
een paar voorwerpen die ik al jaren in huis heb 
en waar ik graag wat meer over zou willen 
weten. Ik zal er een paar foto’s van maken 
zodat men een beter idee heeft waarover het 
gaat. 
 
Een vreemde vis, Hurricane spinner en een 
Vampir plug 
 
Ik verteld al eens eerder dat mijn broer Peter 
een expert is op het gebied van schatzoeken 
met de metaaldetector. In het waterrijke gebied 
rondom het mooie dorp De Rijp en in de 
drooggelegde meren zoals Beemster, 
Schermer, Purmer enz. vindt hij regelmatig 
zaken die met de visserij te maken hebben. 
Naast de vele loodjes waarmee men in het 
verleden de netten verzwaarde komt hij zo nu 
en dan ook oude haken, een koperen 
hakensteker en zelfs een metalen meetlat uit 
het verre verleden. 
 

 
Ik had graag meer informatie over deze 
speciale vis. 

Ook vond hij ooit eens een 10 cm lange vis 
van koper of messing en de vorm doet me een 
beetje aan een snoek denken. De buikzijde is 
open en deze vis staat op zijn borstvinnen en 
staart. Het gewicht bedraagt 51 gram en dat is 
toch redelijk veel voor zo’n kleine vis. Nergens 
is een merkteken of iets dergelijks te zien. Mijn 
vraag aan de lezers is nu of ze enig idee 
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hebben over ouderdom en functie van deze 
voor mij toch vrij bijzondere vis. 
Ooit heb ik eens van iemand een zo te zien vrij 
oude driedelige plug gekregen en die is in een 
tackle box met meer oude zaken en restanten 
beland en onlangs kwam ik dit viskoffertje weer 
tegen. 
 

 
Wie kan me meer vertellen over deze 
Vampir plug? 

Veel spullen zijn vervolgens in het definitieve 
archief, de vuilnisbak, beland maar omdat 
deze plug toch wel de nodige kwaliteit had 
ondanks de deels verdwenen laklaag, heb ik 
hem bewaard. Hij deed me qua vorm denken 
aan de bekende Swim Whizz, ook wel Damler 
of Believer genaamd maar is het niet. Op het 
stukje metaal voorop de neus staat het woord 
VAMPIR te lezen maar deze naam zegt me 
niets op kunstaasgebied. Gezien de totale 
afwerking van deze houten plug met goede 
verbindingen, solide haakbevestiging en goede 
dreggen, heb ik het idee dat het geen 
goedkope plug moet zijn geweest. Ik hoop dat 
er leden zijn die iets meer van deze plug, die 
nu aan de 80 cm Rapala plug boven mijn 
bureau hangt, afweten en me deze informatie 
dan toesturen. 
 

 
En ook over deze Hurricane Spinner… 

Tenslotte zou ik nog graag wat meer informatie 
willen hebben over een zeer waarschijnlijk 
Hollands stukje kunstaas. In een stevig 
kartonnen doosje van 10 x 5 x 3 cm zit een 
soort devonachtig stukje kunstaas met 2 kleine 
dreggen en het weegt 7 gram. Op de 
bovenkant van het doosje staat: Voor snoek, 
baars, makreel, enz. Speciaal geschikt voor de 
werphengel. B.S. Hurricane Spinner en 
daaronder nog in kleine letters “trade mark”. 
Ook zien we nog een afbeelding van dit 
kunstaas. Omdat ik in alle oude boeken en 
hengelsportbladen dit stukje kunstaas nergens 
tegen gekomen ben, en ik heb toch een vrij 
goed geheugen, bij deze de vraag aan onze 
leden en lezers wie me wat meer kan vertellen 
over dit kunstaas. 
Ik wil de leden die reageren al bij voorbaat 
bedanken voor hun medewerking. 
 
www.Rapalanation.com 
 
Het zal de meeste leden niet vreemd in de 
oren klinken als ik zeg, en dit geval schrijf, dat 
er veel verzamelaars van kunstaas zijn. Ik ken 
in Nederland een aantal verzamelaars van 
Mepps spinners, Nilsmaster pluggen en niet te 
vergeten Rapala pluggen. Doordat ik als 
adviseur meer dan 25 jaar met deze bekende 
Finse kunstaasfirma te maken gehad heb, 
kwam ik min of meer automatisch in het bezit 
van speciale modellen, promotiemateriaal  en 
mocht ik meewerken aan de productie van 
verschillende Rapala boeken. Natuurlijk was ik 
geïnteresseerd in de bijzondere prototypes die 
ik als een van de eerste vissers mocht testen 
maar toch ben ik zelf niet echt een 
verzamelaar van Rapala spullen geworden. 
Vandaar ook dat steeds meer echte Rapala 
verzamelaars nu bij me aankloppen om te 
vragen of ik ze kan helpen aan die missende 
Husky 13 in b.v. blauwzwarte kleur. En bedenk 
dan dat er fanatieke verzamelaars zijn die 
meer dan 80 verschillende Rapala Husky 13 
pluggen bezitten. Op een gegeven moment 
kwamen er in Duitsland kits met 3 pluggen 
onder de naam Jan Eggers Selection op de 
markt. Vooral de J-11 en J-13 pluggen in de 
fluo geel en fluo oranje kleuren met groene 
streepjes waren gewild, men noemt dit de Jan 
Eggers kleur, met als gevolg dat ik nog steeds 
verzoeken krijg van verzamelaars om dit soort 
pluggen. Ik moet deze mensen teleurstellen 
want met de paar exemplaren die ik zelf heb, 
vis ik nog regelmatig. 
Via een van de Nederlandse Rapala 
verzamelaars, Andre de Boer uit Zaanstad, 
kwam ik in contact met waarschijnlijk de 
grootste vereniging van Rapala verzamelaars: 
Rapalanation. 



 .

Ik ben meteen maar lid geworden, kost niks 
dus om het geld hoeft men het niet te laten, en 
ik heb mijn ogen uitgekeken op hun website. 
Als je ziet hoeveel soorten, kleuren, specials 
enz er op Rapala gebied zijn, zie je door de 
bomen het bos niet meer. Er is tevens een 
levendige handel in allerlei Rapala producten, 
dus echt niet alleen pluggen. En of het nu 
sleutelhangers zijn met een bepaalde opdruk, 
catalogi in verschillende talen, kalenders, 
posters, badges, petten, tassen en shirts, het 
wordt verzameld. 
 

 
Ik heb nog heel veel speciaal Rapala 
materiaal in de aanbieding ! 

Rapalanation organiseert ook regelmatig een 
soort verloting of het verkopen van heel 
speciale producten voor een goed doel. Zo 
bracht een door mij gesigneerde Super Shad 
Rap plug een paar honderd dollar op voor een 
goed doel en binnenkort zal ik ze nog wat 
Rapala spullen die vrij zeldzaam zijn sturen, 
dan zijn ze meer waard dan dat ze hier in een 
donkere doos op de vliering blijven liggen. 
Door Rapalanation ben ik in contact gekomen 
met de grootste en meest fanatieke 
verzamelaars van Rapala producten. Zo ruil ik 
nu speciale Rapala pluggen voor interessant 
Amerikaans kunstaas, vooral groot kunstaas 
voor muskies, en zijn beide partijen tevreden.  
Wie dus interesse heeft in het verzamelen van 
Rapala producten moet zeker en vast deze 
website eens bekijken en gewoon lid worden. 
Ik heb er in ieder geval veel van geleerd en er  
een aantal goede pluggenvrienden aan over 
gehouden, www.rapalanation.com aanbevolen! 
 
Er komt beweging in mijn eigen 
verzameling 
 
Ik schrijf dan zo nu en dan wel dat ik geen 
echte verzamelaar ben, maar dat klopt niet 
helemaal. Er is al bijna 30 jaar een onderwerp 
op hengelsportgebied waarvoor men mij 
midden in de nacht mag wakker maken: 
kanjersnoeken boven de 18 kilo! 

Het begon met het verzamelen van deze 
gegevens voor het boek Pike and the Pike 
Angler van mijn goede vriend Fred Buller en 
voordat je er erg in hebt, word je beschouwd 
als een expert op het gebied van de grootste 
snoeken ter wereld. In die 30 jaar fanatiek 
verzamelen is er wel het nodige veranderd. Zo 
omvat de Big Pike List uit The Domesday Book 
of Mammoth Pike “slechts” 230 snoeken boven 
de 16,2 kilo en Fred vond dat een gigantisch 
aantal. 
 

 
Deze boeken over grote snoeken zijn me 
heilig en ik werk aan het vervolg… 

Een laatste inventarisatie van mijn huidige lijst 
met kanjersnoeken vertelt me dat ik eind juli 
2009 gegevens en foto’s heb van zo’n 1150 
snoekgrootmoeders boven de 18 kilo, zegge 
achttien en dus geen 16,2 kg. Al jaren ben ik 
van plan deze informatie in een boek bij elkaar 
te brengen en dan komt er dus een soort 
nieuw Domesday boek op snoekgebied.  
Maar de weg naar de hel is geplaveid met 
goede voornemens en dus regelmatig wist ik 
mezelf ervan te overtuigen dat ik beter nog 
even kon wachten met deze gigantische klus. 
Tot vorig jaar had ik nog genoeg ander werk te 
doen maar door het stoppen met een aantal 
verplichtingen, heb ik nu ik officieel 
gepensioneerd ben meer vrije tijd en ook is de 
motivatie om dit boek over kanjersnoek te 
maken volop aanwezig. Ik ben begonnen met 
het inventariseren van alle gegevens en heb 
inmiddels mappen gemaakt met per map de 
gegevens van b.v. snoeken van 19 tot 20 kilo 
en ook een map van alle snoeken zwaarder 
dan 23 kilo. 
Verder is er een map met gegevens van alle 
snoeken boven de droomgrens van 140 cm en 
ook nog een map met z.g. zwendelsnoeken. 
Na deze inventarisatie ben ik tot de conclusie 
gekomen dat het onmogelijk is om een 
interessant boek te maken waarin de 
gegevens en interessante verhalen van al 
deze snoek boven de 18 kilo vermeld worden. 
Waarschijnlijk moet ik de grens bij 21 of 22 kilo 
leggen en misschien een eenvoudige lijst 



 . 

maken van alle snoeken tussen de 18 en 22 
kilo. Probleem is gewoon dat het geen bijbel 
van vele honderden pagina’s moet worden 
want daar is geen uitgever in geïnteresseerd. 
Het zijn juist de interessante vangstverhalen, 
de speciale foto’s van echte kanjersnoeken, 
noem het snoekenporno, waarbij de lezers 
kunnen dagdromen dat ze in de toekomst ook 
ooit eens zo’n monster mogen vangen, die 
zo’n boek aantrekkelijk maken. 
Ik weet dat ik veel te veel gegevens, foto’s en 
dramatische vangstverhalen heb en deze 
winter veel keuzes zal moeten maken om tot 
een handzaam en leesbaar kanjersnoekboek 
te komen. 
Maar goed, daar hoef ik nu nog niet wakker 
van te liggen en het is net als met dit artikel, 
als je eenmaal bezig bent, komen inspiratie en 

motivatie vanzelf, het blijft hobby en dus leuk 
werk. 
Ik zie op mijn computer dat ik nu aan de 5e 
bladzijde begonnen ben en dit artikel dus ook 
lang genoeg is. Nu nog wat foto’s van de 
diverse dingen maken, het nog een paar keer 
overlezen en hier en daar corrigeren en dan 
kan het naar de voorzitter. 
Ik hoop echt dat er wat reacties van leden 
gaan komen want het is toch veel leuker als er 
in ons clubblad artikelen komen van veel meer 
leden. Ik heb wat voorzetten gegeven en ben 
toch wel nieuwsgierig wie ze inkopt, ik reken 
op jullie medewerking. 
 
Met verzamelaargroeten, 
 
Jan Eggers 
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