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De Gunfactor 
 
Ik kwam bovenstaand woord, dat ik nog nooit 
eerder had gelezen, onlangs op een 
maandagmorgen twee keer tegen in de 
sportkatern van het Noord-Hollands Dagblad. 
In het ene geval gaf een voetballer die met 
gemak zelf had kunnen scoren de bal aan 
een medespeler die nog nooit gescoord had 
en nu dus wel. In het tweede geval betrof het 
een wielerwedstrijd met een kopgroep van 2 
ploeggenoten. In de eindsprint liet de normaal 
gesproken sterkste renner de overwinning 
aan zijn ploegmaat als beloning voor 
bewezen diensten tijdens de ontsnapping. 
Deze twee voorbeelden van de gunfactor 
deden me denken aan bepaalde situaties in 
het verzamelaarwereldje en daar wil ik het in 
deze bijdrage dit keer over hebben. 
 
Zonder het zelf te beseffen 
 
Als ik de 55 jaar dat ik bepaalde zaken op 
hengelsportgebied verzamel bekijk, zie ik dat 
er zo nu en dan momenten en situaties waren 
waarop het woord gunfactor van toepassing 
was maar dat ik het zelf niet besefte. Ik heb in 
eerdere bijdragen aan ons clubblad al eens 
verteld dat mijn allereerste verzamelobject de 
Abu catalogus Napp och Nytt, ook bekend 
onder Tight Lines, Petri Heil en vooral nog 
een serie Scandinavische titels, was. Mijn 
allereerste Abu catalogus kreeg ik in 1961 
van Cees Bijvoet die op de Dijk 5 in Alkmaar 
toen al een hengelsportspeciaalzaak had 
waar ik graag kwam. Zijn bijnaam was “Abu 
Ceessie” en dat zegt genoeg. Hij bewaarde 
ieder jaar deze catalogus voor me en dat kan 
ik nu nog zien aan de firmastempels in het 
witte vakje op de achterkant. Cees wist dat ik 
de inhoud van A tot Z consumeerde en het 
hele assortiment goed kende en daar met 
hem van gedachten over wisselde. Hij gunde 
me de toen mondjesmaat gedistribueerde 
exemplaren en ik kreeg zelfs de speciale 
handelsuitvoering met prijzen en kortingen. 
Om de inhoud van de Zweedse Napp och 
Nytt catalogi, die uitgebreider waren, beter te 
begrijpen, ben ik Zweeds gaan leren hetgeen 
resulteerde in corresponderen met Ingegerd 
Borgström. Haar ome Göte was toen de big 
boss bij Abu en door deze connectie kwam ik 
gemakkelijker aan promotie materiaal van 
Abu. Inmiddels bezit ik nu zo’n 250 
verschillende Abu catalogi en ook nog een 
groot aantal dubbele exemplaren maar 
daarover op het einde van dit artikel meer. 
Een andere bron op verzamelgebied uit die 
beginjaren was Hans Durivou Jr. Hij was een 

goede kennis van Jan Schreiner en schreef 
artikelen over vliegvissen en poldervissen in 
De Sportvisser. Hij verhuisde naar De Rijp, 
kwam vlak bij me wonen en we werden 
vismaten. Hans leerde me vliegvissen en 
vliegen binden en ik maakte hem wegwijs in 
de Eilandspolder en omgeving. Hij had een 
chronisch geldgebrek maar kon toch vaak de 
verleiding om nieuw hengelsportmateriaal te 
kopen niet weerstaan. Dit ging dan weer ten 
koste van de huishoudpot met fikse 
scheldpartijen met zijn vrouw.  
 

 
De middelste visser is mijn oude vismaat 
Hans Durivou Jr. 
 
Ik adviseerde hem om dan oude spullen te 
verkopen en werd zo een goede klant van 
hem. We zijn nu 45-50 jaar later maar ik bezit 
nog altijd door hem gemaakte splitcane 
hengels, ingebonden jaargangen van De 
Sportvisser en een 1e druk van Flitsend 
Nylon. Later, toen ik al jaren in Bovenkarspel 
woonde, kwam ik mijn toen echt oude mentor 
tegen op een jaarvergadering van de visclub 
in De Rijp. Hij liet me toen weten dat hij zijn 
oude spullen liever aan mij verkocht dan aan 
anderen omdat hij wist dat ik er goed op zou 
passen, dat doe ik dus nog steeds. 
 
Veel leuke contacten door kanjersnoeken 
 
In de 60er en 70er jaren was ik actiever als 
sportvisser dan als verzamelaar. Maar door 
mijn contact met Fred Buller eind 1979 en de 
zoektocht naar 18 kg plus snoeken begon 
mijn leven compleet te veranderen. Ik schreef 
honderden brieven (e-mail bestond nog niet) 
naar snoekvissers die kanjersnoeken hadden 
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gevangen en ook naar redacties van grote en 
kleine hengelsportbladen. Het resultaat was 
enorm positief en ik kreeg  van vele redacties 
verzoeken om artikelen over deze vreemde 
hobby te schrijven. Als je dan schrijft dat je 
zeer geïnteresseerd bent in oude boeken en 
bladen met informatie over snoek, is het 
gevolg dat lezers je boeken, bladen en 
artikelen over dit onderwerp sturen. Ook 
collega verzamelaars zoals Cor van Beurden, 
Hugo Martel, Stef de Bruin, Iwan Garay en 
Andre Steentjes lieten van zich horen. 
Regelmatig werd er geruild en soms ook 
gekocht en verkocht maar ruilen had mijn 
voorkeur. In de 80er jaren bestond de VHV 
nog niet, opgericht in 1993, en waren er 
volgens mijn bescheiden mening stukken 
minder "echte" verzamelaars. Door mijn 
bijdragen in Voor en door De Visser en de 
Manifestaties van de SNB, waar ik voorzitter 
van was, kwam ik in contact met nog meer 
verzamelaars en daarvan zijn er heel wat 
goede vrienden geworden die ik ook graag 
wat gun. 
 
Twee uitzonderlijke aanvullingen op mijn 
collectie 
 
Dat iemand je spullen voor je verzameling 
gunt, kan ook met de eenvoudige reden te 
maken hebben dat het lekker ruim wordt en 
niks met persoonlijke voorkeur.  
 

 
Een deel van de oude Hardy catalogi die ik 
gratis van F u F kreeg 
 
Midden 80er jaren was ik op bezoek bij de 
redactie van Fisch und Fang om o.a. de 
inhoud van een artikelserie over kanjersnoek 

te bespreken. Tijdens een koffiepauze liet 
chef-redacteur Georg Peinemann de 
uitpuilende bibliotheek zien. Zeer interessant 
die echt oude visboeken, ingebonden 
jaargangen van reeds ter ziele gegane 
visbladen en ook oude catalogi. Daar tussen 
zag ik twee dezelfde Hardy catalogi, de 
Coronation Edition uit 1937. Op mijn 
voorzichtige vraag of ik er een van kon 
kopen, kwam een totaal onverwacht maar 
uitermate plezierig antwoord. Hij riep zijn 
assistent Ralph Hennig en vertelde hem dat 
hij eindelijk iemand gevonden had die ze van 
veel oude, stoffige spullen wilde verlossen. 
Naast ruim 20 oude Hardy catalogi werden 
ook oude boeken en 19 ingebonden 
jaargangen van Der Angelsport en Der 
Deutsche Sportangler uit de periode 1923-
1939 in mijn auto geladen. Typisch een 
situatie waarbij beide partijen uiterst tevreden 
waren. Maar nu, ruim 30 jaar later komt wel 
de vraag: wat ga ik er in de toekomst mee 
doen? Zeer waarschijnlijk geef ik die oude 
jaargangen terug aan F u F hoofdredacteur 
Henning Stuehring die wel geïnteresseerd is 
in oud spul, ik gun ze hem best. De tweede 
geschiedenis begon rond 1987 met een 
oproep in een artikel over grote snoek in Voor 
en door De Visser. Via via had ik gehoord dat 
begin 50er jaren een Noord-Hollandse 
beroepsvisser een snoek van 40 pond 
gevangen had en dat een foto in een visblad 
gestaan had. Als er lezers waren die meer 
informatie over deze kanjer hadden, werden 
ze verzocht contact met me op te nemen. 
Kort na het verschijnen van deze oproep 
kreeg ik een brief van Dhr. D. H. van Bommel 
uit Amsterdam. Hij schreef dat de 
beroepsvisser en snoek afgebeeld waren op 
pagina 114 van het maart 1951 nummer van 
het blad De Hengelsportwereld. Een visblad 
waarvan ik nog nooit gehoord had. Van 
Bommel had zijn telefoonnummer in de brief 
vermeld en ik mocht hem bellen voor meer 
informatie. Dat deed ik en het werd een lang, 
plezierig gesprek waarin we ontdekten dat we 
niet alleen poldervissers waren maar ook 
verzamelaars van visboeken. Hij kwam met 
ingebonden jaargang 1951 op visite, we 
gingen samen vissen en ruilden nog wat 
dubbele boeken. We konden prima met 
elkaar overweg en maakten plannen om 
samen in het Ilperveld, zijn favoriete stek, te 
gaan vissen. Helaas heeft dat niet zo mogen 
zijn. Totaal onverwacht kreeg ik mevrouw van 
Bommel aan de telefoon met de mededeling 
dat haar man een paar weken geleden was 
overleden. Ik was even sprakeloos, weg 
waren onze visplannen en interessante 
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discussies over de Nederlandse visboeken. 
Van Bommel had zijn vrouw daarover verteld 
en zij moest mij nu ook nog iets vertellen. In 
het opschrijfboekje waarin hij keurig netjes al 
zijn boeken en bladen genoteerd had, vond 
ze een briefje met de mededeling dat als hem 
iets zou overkomen, ze over de boeken 
contact moest opnemen met Jan Eggers, dan 
zou het wel goed komen. Gezien het feit dat 
haar man nog maar net was begraven wilde 
ik liever even wachten. Maar nee, ze stond 
erop om deze zaak op korte termijn te 
regelen. Ze kon het geld dat de boeken 
zouden opbrengen heel goed gebruiken. Ze 
hoopte dat ik cash geld mee zou brengen en 
dat ze zich niet langer zou ergeren aan de 
boeken, zoals ze al haar leven lang gedaan 
had. Ik zou niet alleen de krenten uit de pap 
overnemen maar ook boeken en bladen die ik 
al bezat maar die vlot te ruilen waren of in 
betere conditie verkeerden dan mijn eigen 
exemplaren. Na een middag kijken, 
vergelijken, taxeren, apart leggen en opnieuw 
in dozen doen, kwam de fysiek zwaarste klus: 
de loodzware dozen naar mijn auto sjouwen 
en inladen. We hadden beiden een tevreden 
gevoel over de financiële afwikkeling, dat heb 
ik nog steeds. Ik weet dat van Bommel mij 
zijn collectie gunde, dat voelt goed! 
 
Mijn gevoel bepaalt ja of nee, niet de prijs 
 
Na de oprichting van de VHV werd al snel 
duidelijk dat er meer verzamelaars waren dan 
men had gedacht. Ook werden de namen, 
adressen en wat iemand specifiek 
verzamelde bekend. Dat Jan Eggers veel 
materiaal van D. van Bommel had 
overgenomen was ook bekend en niet 
iedereen was daar gelukkig mee want men 
had graag die oude ingebonden jaargangen 
enz. zelf willen kopen. Ik heb heel wat 
brieven en telefoontjes met de vraag of ik ze 
niet wil verkopen gekregen en het antwoord 
aan de personen die blijven vragen, wordt 
alleen maar een nog duidelijker "Nee". Ja, het 
klopt dat ik mijn collectie visboeken aan het 
afbouwen ben. Ze gaan dan vooral naar 
instanties, denk aan Sportvisserij Nederland, 
SNB en Karper Sportvisserij Nederland, en 
verzamelaars waarmee ik in de loop der jaren 
en vele beurzen een goed contact heb 
opgebouwd. Dus niet naar degenen die het 
hoogste bieden en het gekochte een uurtje 
later nog weer duurder doorverkopen. De 
laatste jaren hang ik ook geen prijskaartjes 
meer aan de meer interessante zaken. Ik 
vraag wat men er voor wil geven, wat het ze 
waard is en meestal worden we het eens en 

dat geeft een goed gevoel. Als ze naar 
dingen vragen die ik niet mee heb maar wel 
thuis, nodig ik de persoon in kwestie uit om 
een keer langs te komen.  
 

 
Op de VHV beurzen kun je goede 
persoonlijke contacten organiseren 
 
Ik kan alleen maar beamen dat ik veel plezier 
gehad heb van de ca. 10 VHV leden die de 
laatste paar jaar bij me op de koffie geweest 
zijn. Ze gingen tevreden naar huis met oude 
dubbele Abu catalogi, foto’s van Jan 
Schreiner, medailles en krantenknipsels, 
speldjes en vaak met gesloten beurs, noem 
het echte ruilhandel. Door deze manier van 
mijn verzameling afbouwen heb ik het goede 
gevoel dat de dingen waar ik trots en zuinig 
op was weer een goede nieuwe baas krijgen. 
Een die ik het gun! 

Jan Eggers 
 

 
 
 
 


