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Ontmoetingen aan de waterkant, Fred Buller, deel 1 
 
Dit keer een aflevering over de man die mijn 
leven totaal veranderde en ik ben hem daar 
eeuwig dankbaar voor. In de meer dan 35 
jaar dat we elkaar nu kenden is mijn 
bewondering en waardering voor deze 
“snoekprofessor” alleen maar groter 
geworden Beschouw deze bijdrage dan 
vooral als een eerbetoon aan Fred Buller, 
mijn grote voorbeeld en beste vriend die 
onlangs overleed. 
 

 
Met dit boek is alles begonnen 
 
Zijn adres stond in het Domesday boek 
Nu de eerste regels op het beeldscherm 
staan, realiseer ik me dat het moeilijk zal 
worden om alle kennis, leuke zaken, 
wetenswaardigheden die ik van en over deze 
historicus op hengelsportgebied heb in 4 
pagina’s A-4 te persen. (Inmiddels zijn die 4 
pagina’s al geschreven en kan ik nu al 
vertellen dat er een vervolg komt). Eind 1979 
stuurde Sandy Leventon, hoofdredacteur van 
het visblad Angling, me een exemplaar van 
het Domesday Book of Mammoth Pike van 
Fred Buller. Dit als dank voor de lijst met 
adressen van hengelsportzaken in Nederland 
die ik hem gestuurd had. Een kanjer van een 
boek met schitterende verhalen over 230 
kanjersnoeken van 35 lb. en zwaarder. 
Voorin dit boek stond het adres van Fred in 
Great Missenden met het verzoek om 
informatie over snoeken van 35 lb. en meer 
naar hem te sturen. Ik las in die tijd veel 
visbladen, ja ook Fisch und Fang, en wist 
zeker dat hier op het vaste land van Europa 
heel wat snoeken zwaarder dan 16,2 kg (= 35 
lb.) gevangen waren. Begin 1980 heb ik in 
veel bladen gezocht en gevonden en op 25 
februari 1980 stuurde ik een brief van 8 
kantjes met 32 nieuwe kanjers naar huize 
Hollytree in Great Missenden. Ik had een 
tevreden gevoel want nu kon Engeland zien 
dat de rest van Europa zeker meetelt op 
kanjersnoek gebied. Ik verwachtte niet 

meteen een reactie maar tot mijn grote 
verrassing schreef Fred op 29 februari al een 
lange, interessante brief met veel vragen om 
hulp. Weet dat ik 2 jaar geleden van Fred 
kopieën van al onze correspondentie 
gekregen heb en dus precies kan nakijken 
wat ik toen allemaal met mijn linkerhand 
geschreven heb. Echt, dat waren veel brieven 
met heel veel data van kanjersnoeken en ook 
meer en meer foto’s. De bedoeling was dat 
alle nieuwe gegevens in het nieuwe boek 
Pike and the Pike Angler zouden komen. Dit 
nieuwe boek zou een sterk verbeterde versie 
van zijn boek Pike uit 1971 moeten worden 
maar... Maar er kwamen steeds nieuwe 
meldingen van kanjers, nieuwe foto’s en ook 
moest er nog een passende cover gevonden 
worden. Ik maakte al deze zaken van heel 
dicht bij, dichterbij kan niet want ik ging begin 
1981 voor de eerste keer naar Fred. 
 
Met een koffer vol snoekgegevens per 
vrachtauto naar Londen 
In dat eerste jaar van mijn zoektocht naar 
gegevens en vooral ook foto’s van deze 
snoekgrootmoeders had ik vooral veel 
informatie van redacties van visbladen 
gekregen.  
 

 
Fred was enorm blij met actuele 
kanjerfoto’s 
 
Neem al die bladen, catalogi, boeken en 
foto’s maar mee als je op bezoek komt, had 
Fred me al diverse keren verteld. Dat was 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met het 
vliegtuig gaan was vanwege de superzware 
koffer, dus veel overgewicht, een dure trip. 
Met eigen auto de weg zoeken in het drukke 
linkse verkeer in Londen vond ik niet echt 
aantrekkelijk. Maar gelukkig wist vismaat en 
zakenrelatie Herman Groot een prima 
oplossing. Zijn transportbedrijf had naast het 
hoofdbedrijf in Hoorn een vestiging net buiten 
Londen en diverse keren per week gingen er 
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vrachtauto’s heen en weer. Ik kon op 
donderdagmiddag in Hoorn instappen, 
vervolgens met de boot van Hoek van 
Holland naar Harwich en op vrijdagmorgen 
naar Noord-Londen gaan. Fred had een 
metro station opgegeven waar de chauffeur 
me af zou zetten en Fred me op zou pikken. 
De operatie verliep vlekkeloos en die 
vrijdagmorgen stond ik voor de eerste keer 
oog in oog met de man die ik bewonderde. Ik 
had in dat  eerste jaar dat ik Fred hielp met 
de kanjerjacht geleerd dat hij veel en veel 
meer deed dan boeken schrijven over 35 
ponds plus snoeken. Fred heeft bouwjaar 
1926, dit jaar hoopte hij dus 90 te worden, en 
na de middelbare school ging hij werken voor 
de Freshwater Biological Association in 
Windermere. Hij bestudeerde daar de 
populaties van snoek en baars. Na de oorlog 
trouwde Fred met Pauline en ze kregen 2 
dochters en een zoon.  
 

 
Chubbs of Edgeware, de 1e zaak van Fred 
 
Dit was ook de periode waarin hij zijn bedrijf 
Chubbs in Londen begon, een bedrijf dat 
jachtgeweren maakte en repareerde en ook 
hengelsport-materiaal verkocht.   
In 1961 werd hij samen met Leslie Moncrieff 
door Hardy gevraagd hengels te ontwerpen. 
Naast het schrijven van boeken, in 1980 
waren dat er al 5, had Fred ook een 
groothandel in vis- en jachtboeken en de door 
Richard Walker ontwikkelde Perma producten 
voor de vliegvisserij. Kortom, ik had te maken 
met een zeer actieve duizendpoot die 

bovendien nog enkele bestuurlijke functies 
vervulde. 
 
Nog zonder computer onder het wakend 
oog van Clarissa                                   
Boven het winkelgedeelte van Chubbs of 
Edgeware zoals de firma officieel heette, 
bevonden zich enkele kantoorruimtes waar 
we samen begonnen met het "panklaar 
maken" van de nieuwe gegevens die ik mee-
genomen had.  
 

 
Onder het wakend oog van Clarissa 
 
Het was de bedoeling dat er naast de 
bestaande Big Pike List voor Engeland en 
Ierland een nieuwe lijst voor Europa en Noord 
Amerika zou komen. De minimummaat voor 
de Engelse lijst was, en bleef, 35 lb. 
ongeveer 16,2 kilo. Gezien de grote 
hoeveelheid Europese snoeken besloten we 
de limiet voor deze lijst eerst op 17,5 kilo te 
stellen en nog geen jaar later op 18 kilo. Fred 
had een soort standaard formulier, grootte 
een half A-4 formaat, waarop alle 
noodzakelijke gegevens, voor zover bekend, 
werden genoteerd. Een tijdrovende klus was 
het omrekenen van kilo’s en grammen naar 
pounds en ounces en ook van centimeters 
naar feet en inches. En dan hebben we het 
nog niet over de namen van het water waar 
de snoek gevangen was, Omdat Fred totaal 
geen idee had wat lough, reservoir, pond en 
gravelpit voor naam hadden in het Duits, 
Frans, Fins, Nederland en Zweeds, mocht ik 
de vertaling regelen. Vervolgens werden de 
ingevulde formulieren op volgorde van 
gewicht in een doos gestopt en hetzelfde 
gebeurde met de echte foto's en foto’s uit 
bladen, kranten en fotokopieën uit boeken. 
Als dat dan allemaal gebeurd was, kwam de 
klus om al deze gegevens op gewicht op een 
soort "masterblad" in te vullen. Op een van de 
foto’s is dit grote vel papier vol 
handgeschreven gegevens goed te zien. Als 
er iets gecorrigeerd moest worden werd de 
oude tekst met tipp-ex wit gemaakt, een 
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Excel computer programma was toen ideaal 
geweest. Fred had in dit kantoor ook een bed 
staan waar ik die eerste nacht kon blijven 
slapen. Wat ik nooit vergeten zal, was dat 2 
meter van mijn bed Clarissa aan de wand 
hing. Voor wie het niet weet: Clarissa is de 
door Richard Walker gevangen Engelse 
recordkarper die nog vele jaren in de 
Londense Zoo leefde en na haar dood 
opgezet werd. De volgende dag hebben we 
verder gewerkt aan de Europese lijst en ging 
ik in de namiddag mee naar zijn huis waar ik 
kennis maakte met zijn vrouw en jongste 
dochter Ruth en het werd een leuke avond. 
 
Veel huiswerk, veel vragen en een heel 
speciale waardering 
Op dinsdagmiddag kon ik weer met een 
vrachtwagen terug naar Nederland en had ik 
mijn familie veel te vertellen. Ik had een 
waslijst met aantekeningen, vragen en ideeën 
van Fred meegenomen en gezien de snel 
naderende deadline van Pike II was ik iedere 
avond tot in de kleine uurtjes bezig. Een van 
de goede dingen die ik van Fred geleerd had 
was het werken met correspondenten per 
land. Als een enthousiaste snoekvisser me 
wilde helpen met de jacht op kanjersnoeken, 
kreeg hij allereerst als waardering een gratis 
Domesday boek. Eind 1981 had ik een 
netwerk van 15 Europese en Amerikaanse 
"medewerkers" en de postbode kwam iedere 
dag leuke verrassingen brengen. Fred Buller 
was vooral verbaasd over het grote aantal 20 
kg plus snoeken van het Europese vasteland 
want veel van deze kanjers waren groter dan 
de Engelse recordsnoek Als ik de vitale 
maten van een snoek voor de lijst kon 
combineren met een mooie foto was Fred 
helemaal in de zevende hemel en 
dolgelukkig. Ik heb net een aantal van zijn 
brieven uit die periode nog eens gelezen en 
voel weer zijn wens om toch vooral goede 
foto’s van de zwaarste snoeken te 

verzamelen. Voorjaar 1982 kwam dan met 
enige vertraging Pike and the Pike Angler uit 
en vloog ik naar Londen om een gesigneerd 
exemplaar in ontvangst te nemen. Niet 
zomaar een exemplaar maar nummer 13 van 
de 20 luxe boeken van de author’s edition. 
"Met mijn complimenten en dank en 
allerbeste wensen", Fred Buller had hij er nog 
onder geschreven, Maar de grootste 
verrassing en waardering stond 5 pagina’s 
verder te lezen: For Richard Walker, Hugh 
Falkus and Jan Eggers. Stond mijn naam 
zomaar naast 2 beroemdheden uit de 
Engelse, zeg maar internationale 
hengelsportwereld, nogmaals bedankt Fred. 
In de Europese Big Pike List stonden nu 190 
kanjersnoeken en veel foto’s die me zeer 
bekend voorkwamen illustreerden dit 
inmiddels klassieke snoekboek. Met het 
uitkomen van dit boek was de ergste druk 
van de ketel en werd het tijd voor andere 
zaken zoals een interessante jachtpartij met 
o.a. Fred Taylor en de verhuizing van Chubbs 
naar Amersham net buiten Londen. Fred 
verhuisde zelf van Great Missenden, waar 
ook schrijver Roald Dahl woonde, naar een 
15e-eeuwse cottage in Little Missenden. Hij 
nam me mee naar een social evening van de 
PAC, Pike Anglers Club, en we hadden leuke 
avonden bij hem thuis met stevige discussie 
met bekende personen uit de hengel-
sportwereld. We zouden samen gaan 
snoeken op Lough Mask in Ierland waar Fred 
een cottage had. Kortom, er was altijd wel 
iets te doen en ook het verzamelen van 
nieuwe gegevens voor een steeds groter 
wordende Big Pike List ging gewoon door. 
Daarover en nog andere interessante zaken 
ga ik het één en ander vertellen in deel 2 over 
mijn grote vriend en voorbeeld Frederic Buller 
MBE. 
 

Jan Eggers 

 

 
Fred maakt aan de oever van Loch  Lomond een  
verre worp met een Hardy Fred Buller pike rod 


