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Ontmoetingen aan de waterkant, Fred Buller, deel 2 
 
Met het uitkomen van Pike and the Pike Angler 
verdween ook de ergste druk om de juiste 
foto’s en missende maten van lengte + gewicht 
binnen te krijgen en werden de bezoeken aan 
Fred relaxter. Minder ontspannen was het 
enorm drukke verkeer op de nieuwe ringweg 
om Londen, de M25. Ik heb er heel wat keren 
in een gigantische file gestaan en niet alleen 
ik, Fred bijna iedere dag! 
 
Een dubbele verhuizing, een bijzondere 
jachtpartij en vrienden bij de PAC. 
Fred en zoon Bruce, die Chubbs later wel zou 
overnemen, kregen schoon genoeg van de 
files en de parkeerproblemen in Noord-
Londen. Er werd naar een passende locatie 
ruim buiten de ring gezocht en gevonden in 
Amersham. In deze periode kocht schoonzoon 
David een boerderij met de nodige acres land 
aan de andere kant van Amersham. Bij de 
boerderij hoorde een 15e eeuwse cottage die 
vooral als stal voor kalveren gebruikt werd. De 
cottage moest letterlijk worden uitgemest en 
gerenoveerd worden zodat Fred en Pauline er 
konden wonen. Vlak bij de kleinkinderen, vlak 
bij de gezellige pub in Little Missenden, ook 
vlak bij Shardeloes Lake waar Alfred Jardine in 
september 1879 zijn recordsnoek van 35 lb. 
ving.  
Dat het juiste gewicht van deze snoek 130 jaar 
later veel discussies in de Engelse 
snoekwereld zou veroorzaken, wist niemand. 
In de herfst van 1982 kreeg ik een uitnodiging 
om een jachtpartij op fazanten mee te maken, 
neem dan ook je vrouw mee, werd er aan 
toegevoegd. Het werd een leuke, drukke 
herfstvakantie waarin de cottage bewoonbaar 
werd gemaakt, we hielpen met inpakken van 
boeken en Perma producten en ik als drijver 
mee mocht met de jachtpartij. Het sluitstuk van 
deze spannende dag in het heuvelachtige 
landschap van Buckinghamshire was een diner 
bij Fred Taylor thuis.  
 

 
Fred Taylor, links op de foto, kon mooie 
verhalen vertellen 

Naast weer enkele nieuwe vrienden hield ik 
aan deze avond iets speciaals over: een 
bijnaam die later mijn firmanaam werd: The 
Pike Ferret. Onder het diner vroeg Fred Taylor 
een paar keer aan Fred Buller of deze zijn 
jonge fretten wilde zien. Fred B. had daar 
weinig trek in en antwoordde Fred T. “No, I am 
busy with my own Pike Ferret”, daarbij op mij 
wijzend. Tijdens een van mijn bezoeken 
nodigde Fred me uit om een social evening 
van de PAC bij te wonen en daar maakte ik 
kennis met o.a. Barrie Rickards, Vic Bellars. 
Jim Gibbinson, Martyn Page en Neville 
Fickling. Ik hield er niet alleen een invitatie aan 
over om een lezing over Europese kanjersnoek 
te geven op de jaarlijkse PAC Conference 
maar hier kwam ook het idee om de SNB, 
Snoekstudiegroep Nederland-België op te 
richten. Dit idee werd verder ontwikkeld en op 
10 maart 1984vwerd de SNB opgericht en 
PAC voorzitter Vic Bellars was eregast. 
 

 
Vele uren hebben we samen gewerkt om 
alle grote zalmen op de juiste plek in de lijst 
te krijgen 
 
Nieuwe projecten, bijna samen snoeken en 
leerzame avonden 
Zo lang als ik Fred Buller ken, heb ik me 
verbaasd over de energie waarmee hij steeds 
weer met nieuwe projecten begon. Na Pike II 
was dat niet alleen de energie vretende 
dubbele verhuizing maar hij was ook eigenlijk 
altijd met een nieuw boek bezig. En niet alleen 
boeken over snoek. Zo heeft hij vele jaren met 
Hugh Falkus, die in 1996 overleed, gewerkt 
aan wat hij zijn beste boek vindt: “Dame 
Juliana, The Angling Treatyse and its 
Mysteries”. Al met al heeft Fred eerst 25 jaar 
met Falkus en toen nog 5 jaar alleen aan dit 
boek, dat in 2001 uitkwam, gewerkt. Een jaar 
eerder was  “Angling, the solitary vice” 
verschenen, een boek met 28 interessante 
onderwerpen uit de viswereld. Een gewichtig 
project was de geheel gereviseerde 2e druk 
van “Freshwater Fishing”. Ik heb heel wat 
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informatie en foto’s geleverd voor dit grote, 325 
pagina’s dikke boek dat hij ook samen met 
Falkus schreef en in 1988 uit kwam. Voor de 
liefhebbers van grote snoeken was er dan nog 
“Great Pike Stories” uit 2003 en “More 
Mammoth Pike” uit 2005. Over een ander 
gedrukt levenswerk van Fred ga ik het later 
nog hebben, nu eerst zijn droomwens: zijn 
eigen wijn maken! Als ik op bezoek was en 
mee hielp met zaken voor verzending 
inpakken, was er een paar keer per dag een 
theepauze. De Engelse koffie vond Fred maar 
niks en hij was blij als ik koffie uit Nederland 
mee bracht voor in de avonduren. Maar na de 
koffie was het dan steevast tijd voor een goed 
glas rode wijn. Aan de zuidkant van zijn huis, 
dat Kingham’s Vine gedoopt was, had Fred 
een kleine wijngaard gemaakt. Hij had zelfs 
boeken over wijn maken gekocht, maar ik kan 
me niet herinneren dat we samen een glas 
Chateau de Shardeloes gedronken hebben. 
 

 
Een mooie forel van Lough Mask 
 
Fred viste graag in Ierland op snoek en hij had 
in een vroeg stadium, toen de huizenprijzen 
laag waren, een cottage aan de oevers van 
Lough Mask gekocht. Hoeveel keren hij me 
aangeboden heeft om hier een visvakantie te 
houden weet ik niet meer, maar deze 
aanbieding kwam steeds terug. Eindelijk 
zouden we een keer samen gaan maar moest 
ik onverwacht voor zaken naar de USA.  
Doordat ik in 1985 de stap gezet had om als 
freelance journalist/adviseur mijn dagelijks 
brood te verdienen, werd de frequentie van 
brieven naar Fred sturen minder. Maar als ik 
firma’s zoals Partridge, Normark, Drennan en 
Shakespeare bezocht, naar de EFTTEX in 
Birmingham ging of lezingen voor PAC of LAS, 
staat voor Lure Angling Society, gaf, bezocht ik 
zeker en vast mijn grote voorbeeld. Vooral de 
discussies met Fred en andere kopstukken uit 
de Engelse viswereld, denk aan Fred Taylor, 
Colin Dyson, Kevin Maddocks, en Alan 
Bramley van Partridge, waren interessant en 
duurden tot de kleine uurtjes Natuurlijk bleef ik 
informatie en foto’s van kanjersnoeken naar 

Fred sturen. Vooral de exemplaren boven de 
50 lb., en dan liefst met een speciaal verhaal, 
werden opgeslagen voor nieuwe boeken zoals 
“More Mammoth PIKE”. 
 

 
In dit boek staan veel verhalen over 
Europese kanjersnoeken 
 
Een wereldrecordsnoek op reis en onze 
nieuwe samenwerking. 
In de 90er jaren schreven we elkaar minder 
maar wel was er zo nu en dan telefonisch 
contact. Fred stuurde wel regelmatig recensies 
van zijn nieuwste boeken en ik werd dan 
verzocht recensies voor Europese bladen te 
schrijven. Omdat ik niet precies meer weet 
waarover onze telefoongesprekken gingen, is 
dit een tijdvak waarover ik minder informatie 
heb. Het was ook de periode waarin hij zich 
meer en meer terug trok uit Chubbs Ltd zoals 
de zaak nu heette en zoon Bruce de 
bedrijfsvoering overnam. Ik heb nooit het 
gevoel gehad dat Fred het erg vond dat hij nu 
meer thuis was want in zijn werkkamer, 
omringd door heel veel speciale boeken voelde 
hij zich als een vis in het water.  
 

 
De opnieuw geprepareerde 25 kg snoek van 
Lothar Louis voor de zaak van Fred in 
Amersham 
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Ik ben toen nog een keer bij Fred langs 
geweest met een grote vis zonder water. 
Hoezo? Zal ik vertellen. De IGFA wereld-
recordsnoek van 25 kilo, gevangen door Lothar 
Louis, was door een hobby preparateur 
opgezet en Lothar Louis was niet echt 
tevreden met het eindresultaat. Nu had Peter 
Stone me ooit verteld dat hij een snoek van 
meer dan 50 lb. kosteloos wilde prepareren en 
deze aanbieding gold ook voor deze 
recordsnoek. Ik heb de snoek naar Peter 
Stone gebracht en een jaar later weer 
opgehaald. Op de terugweg ben ik bij Chubbs 
langs gegaan en is de toch wel historische foto 
gemaakt.  
 
Eind 90er jaren overleed zijn vrouw en brak 
een moeilijke tijd voor hem aan. Gelukkig was 
er nog het nieuwe project, een project 
waarvoor hij min of meer zijn hele leven lang 
aantekeningen, foto’s, boeken en bladen 
verzameld had: Salmo salar, de Atlantische 
zalm.  
 

 
Vele uren hebben we samen gewerkt om 
alle grote zalmen op de juiste plek in de lijst 
te krijgen 
 
De bedoeling was om “The Domesday Book of 
Giant Salmon”  te schrijven met daarin lijsten 
en verhalen van 50 lb. plus zalmen die met de 
vlieg gevangen waren alsmede 60 lb. plus 
exemplaren die met pluggen, lepels, devons, 
spinners, etc. gevangen waren. In 2004 kreeg 
ik een brief met de vraag of ik wilde meehelpen 
met het opsporen van vooral Scandinavische 
kanjers. Natuurlijk wilde ik dat. Net als Fred die 
40 jaar gegevens van grote zalmen bewaard 
had, had ik 50 jaar oude Abu catalogi, 
jaarboeken van visbladen uit Noorwegen, 
Zweden en Finland en niet te vergeten een 
netwerk van goede vrienden bij Rapala, 
Kuusamo, Abu, Nils Master en Solvkroken. De 
geschiedenis herhaalde zich. Net als in 1981 
ging ik eind 2004 met een koffer vol grote zalm 
documentatie naar Little Missenden. Fred was 
zeer verbaasd. Hij had totaal niet verwacht dat 
er na de Tweede Wereldoorlog zoveel 50 en 

60 ponds zalmen in zowel de rivieren als de 
Tana, Alta, Namsen en Mörrum alsmede de 
Oostzee gevangen zouden worden. Zijn 
waardering gaf me een goed gevoel. Weer 
zaten we samen in zijn study met een lijst 
waarop we alle belangrijke gegevens 
noteerden die vervolgens naar medewerker 
David Hatwell gingen.  
 
Dave kon goed met computers en Microsoft 
Excel omgaan en zo kwamen de nieuwe 
gegevens meteen op de juiste plaats in de 
lijsten. Een oud Noors boek over de rivier de 
Namsen was een goudmijn vol missende data 
en vooral foto’s. Op die momenten ben ik blij 
dat ik ooit Zweeds geleerd heb en Noors 
begrijp. Dit formidabele boek, bijna 500 
pagina’s dik, met 467 gedocumenteerde zware 
zalmen is een echte klassieker en werd op 25 
– 10 - 2007 ten doop gehouden. Als dank voor 
mijn bijdragen kreeg ik van Fred een zeer 
origineel cadeau: nummer 17 van de 30 luxe 
exemplaren van de author’s editie. Dank je 
Fred. Inmiddels is er in 2010 een aanvullend 
Volume II van dit boek verschenen, vooral 
omdat de lezers massaal nieuwe gegevens 
over kanjerzalmen gestuurd hebben.  
 
Beide boeken zijn opgedragen aan Margaret, 
de weduwe van een goede vriend van Fred en 
ze draagt inmiddels officieel de achternaam 
Buller. Nog steeds komen er gegevens van 
grote zalmen binnen en Fred heeft Dave 
Hatwell gevraagd om een 3e deel voor te 
bereiden. Ik heb zelf ook weer nieuwe 
gegevens naar Dave gestuurd, per e-mail gaat 
dat sneller dan vroeger per brief. In het 
voorjaar 2010 werd Fred Buller officieel door 
de Queen geëerd voor zijn bijdragen op gebied 
van literatuur en sportvisserij en mag hij OBE, 
betekent “Officer of the Most Excellent Order of 
the British Empire”, achter zijn naam plaatsen. 
Hij is zeer blij met deze onderscheiding die hij 
zondermeer verdient.  
 
Er is nog veel meer te vertellen over deze man 
die een zeer goede vriend werd, aan wie ik 
heel veel te danken heb en die mijn leven 
totaal veranderde. Op de dag dat ik deze 
regels schrijf, 9 februari 2016 heeft Fred het 
zeer moeilijk. Dave Hatwell stuurde me 
gisteren een mail waarin hij vertelde dat Fred 
zijn gezondheid snel achteruit ging en hij in 
een verzorgingstehuis opgenomen werd. Heel 
wat liever had ik een vrolijker einde aan dit 
tweeluik over mijn voorbeeld en grote visvriend 
geschreven maar de werkelijkheid is anders. 
Nogmaals bedankt Fred! 

Jan Eggers 


