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Ons clubblad fungeert als betrouwbare datingsite. 
 
Voor ons laatste clubblad van najaar 2017 had 
ik een artikel geschreven met als titel "Waar 
moeten al die digitale spullen later naar toe?" 
Ik schreef deze bijdrage met in mijn 
achterhoofd de gedachte, noem het hoop, dat 
een van onze VHV-leden met hetzelfde 
probleem, een passend antwoord zou weten.  
 
Dat antwoord kwam op 28 augustus per mail 
van de hoofdredacteur van Dé Roofvis, 
Franklin Broeckx die mijn oproep in De 
Vissende Verzamelaar gelezen had. Franklin 
schreef dat hij iemand kende die net als ik een 
buitengewone interesse had in de historie van 
de snoek en zijn naam is Michel Verlaak. Voor 
mij een niet totaal onbekende naam, want ik 
had net in Roofvis 121 een prima interview met 
Michel gelezen. Daarin waren zijn contacten 
met visblad The In Fisherman en jerkbait 
fabrikant Suick voor mij opvallend omdat ik zelf 
tientallen jaren met deze Amerikanen had 
samengewerkt. Ook las ik dat in november het 
boek ESOX! van Michel gepresenteerd zou 
worden. Franklin bood aan om contact te 
leggen met Michel en hem te vragen of hij was 
geïnteresseerd in het "snoekarchief" van Jan 
Eggers. Het antwoord van Michel was positief 
en Franklin mailde me zijn mailadres en 
telefoonnummer. 
 
Liefde op het eerste gezicht per... telefoon. 
 
Begin september tikten mijn vingers voor de 
eerste keer het nummer in Geel, België dat ik 
inmiddels uit mijn hoofd ken. Het was een zeer 
plezierig gesprek van ongeveer een uur 
volgens mijn vrouw en na dat uur waren we 
nog lang niet uitgepraat. Ik herinner me nog 
goed dat ik het gevoel had weer een klankbord 
over snoek gevonden te hebben, een gevoel 
dat ik na de dood van Fred Buller miste.  
 
Ik kreeg van Michel een uitnodiging om de 
officiële presentatie van ESOX! bij te wonen. 
Maar daarvoor zou Michel met vrouw en 2 kids 
naar Bovenkarspel komen om gedachten, 
ideeën, oude hengelsportbladen en 
documentatie materiaal over vriend snoek uit 
te wisselen. Helaas vliegen dan die uren te 
snel voorbij en is het tijd om  aan de 240 km 
terugreis te beginnen. Begin november was 
het mijn beurt om naar Geel te rijden i.v.m. de 
presentatie van het boek waaraan Michel jaren 
gewerkt had.  Over de vorm en inhoud van dit 
boek verwijs ik de VHV-leden naar de recensie 
van mijn goede vismaat Hans van der Pauw 
elders in deze uitgave.  

Ik heb op deze gezellige avond in Geel ook 
Franklin Broeckx nog eens hartelijk bedankt 
voor de match tussen Michel en 
ondergetekende. Hij zei dat hij het zonde zou 
vinden als een deel van al het snoekmateriaal 
dat ik in vele decennia verzameld heb, verloren 
zou gaan voor nieuwe generaties 
snoekvissers. Daar ben ik het volkomen mee 
eens en het geeft me een heel tevreden gevoel 
te weten dat er iemand is die goed zal zorgen 
voor het totale snoekarchief. 
 

 
Michel Verlaak overhandigt een exemplaar 
van ESOX! met opdracht aan Jan Eggers 
 
Wat de toekomst gaat bieden, weten we nog 
niet. Het is op dit moment vooral een kwestie 
van inventariseren, rubriceren en discussiëren. 
En wie weet komen er ook nog momenten 
waarop we samen een paar uurtjes de polder 
in kunnen om vriend Esox aan de schubben te 
komen, dat moet toch lukken! 
 

Jan Eggers 
 
P.S. Het is nu vrijdagmiddag 12-01-2018 om 
14 uur, goed snoekweer, 7 graden Celsius en 
ik ga nu even snoeken bij Andijk. Het 
resultaat? Om 16.35 uur gestopt, 2 snoeken 
van 44 en 61 cm gevangen op Fatso S10. 
Lekker gevist. 
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