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Fred Buller overleden 
 
Op 16 februari 2016 is de bekende auteur en 
hengelsport historicus Fred Buller na een kort 
ziekbed op 89 jarige leeftijd overleden. Fred 
werd op 12 oktober 1926 in Londen geboren 
en begon op jonge leeftijd met zijn grote 
passie vissen. Na de middelbare school ging 
hij werken bij de Freshwater Biological 
Association in Windermere en maakte hij een 
studie van snoek en baars populaties. 
 
Na de oorlog begon hij de firma Chubbs of 
Edgeware in Noord-Londen en verkocht hij 
spullen voor de jacht en visserij. Ook werd hij 
adviseur voor de bekende firma Hardy 
Brothers en ontwikkelde diverse werphengels 
voor ze. Fred begon in de 60-er jaren met 
schrijven en zijn eerste boek was Rigs & 
Tackles, gevolgd door de klassieker Pike. 
Met Hugh Falkus schreef hij in 1975 de 
bestseller Freshwater Fishing en in 1979 
kwam het beroemde Domesday Book of 
Mammoth Pike uit. Dit laatste boek was het 
resultaat van meer dan 30 jaar zoeken naar 
kanjersnoeken van 35 lb. en zwaarder, 
Vervolgens kwam Pike and the Pike Angler, 
ook wel Pike II genaamd. 

Nadat Chubbs verhuisd was naar een betere 
locatie in Amersham net buiten Londen en 
zoon Bruce de dagelijkse leiding had 
overgenomen, begon Fred het schrijven van 
diverse nieuwe boeken. Vooral de 2 boeken 
over de grootste Atlantische zalmen oogstten 
veel lof. Omdat de lezers nog steeds nieuwe 
gegevens over zalmen zwaarder dan 60 lb. 
bleven sturen, had Fred met zijn assistent 
David Hatwell afgesproken nog een 3e deel 
te schrijven. David heeft Fred toegezegd dit 
te realiseren net als een ander project: een 
boek met de 100 beste verhalen van Fred. 
 
Fred zijn eerste vrouw Pauline, met wie hij 
een zoon, Bruce, en twee dochters, Janis en 
Ruth, had, overleed in 1999. Enkele jaren 
later trouwde hij met Margaret en ze 
beleefden nog mooie jaren in hun cottage in 
Little Missenden. In 2010 kreeg Fred een 
koninklijke onderscheiding en mocht hij MBE 
(Member of the Order of the British Empire) 
achter zijn naam zetten. Een onderscheiding 
die meer dan verdiend was. Bedankt Fred! 
 

Jan Eggers
 

 


