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Van oude hengelsportbladen en hengelsportzaken 
 
Het is 3 juli, de festiviteiten van mijn 70ste 
verjaardag zijn net voorbij en ik heb nog een 
paar dagen voordat we voor de 45ste keer 
naar die kleine camping aan de Ossiachersee 
in Karinthië rijden. Zo, de kop is er af en ik zal 
proberen de noodkreet van Herman en Luc 
om kopij voor het septembernummer te 
leveren nog voor mijn vakantie te honoreren. 
Dan komt allereerst de hamvraag: waarover? 
Wat vinden de leden en lezers interessant en 
waar hoef ik niet al teveel research voor te 
doen en heb ik nog bijpassend fotomateriaal? 
Op al die vragen kreeg ik vanmiddag onder 
het plukken van aardbeien uit eigen 
groentetuin een positief antwoord en dat 
kwam zo. 
 
Oude hengelsportbladen: een 
onuitputtelijke bron van informatie 
 
Ik heb me de laatste maanden nuttig gemaakt 
met het schrijven van artikelen over vreemde 
snoe(k)shanen, 14 afleveringen, en daarna 
de geschiedenis van het snoeken in 
Nederland vanaf 1900 op de website 
www.roofvisweb.nl.  Deze laatste serie omvat 
9 hoofdstukken en begin augustus loopt deze 
ten einde. Voor de periode van 1900 tot zeg 
1965 heb ik vooral veel informatie uit oude 
hengelsportbladen zoals De Nederlandsche 
Hengelsport, Piscator, De Hengelsportwereld 
en niet te vergeten De Sportvisser gehaald. Ik 
heb op mijn gemak, kan als je gepensioneerd 
bent, honderden bladen aandachtig bekeken 
In eerste instantie vooral om artikelen over 
het snoeken met levend aas en later het 
vissen met kunstaas te lezen. Maar ook vond 
ik de eerst schaarse en later volop aanwezige 
advertenties van hengelsportzaken in deze 
visbladen zeer interessant. En over deze 
hengelsportzaken wil ik het in deze bijdrage 
hebben. Voor mij hebben hengelsportzaken 
vanaf mijn jeugd een enorme 
aantrekkingskracht gehad. Dat was al zo toen 
ik als 6-7 jarig joch naar het klompen- en 
bezemwinkeltje van de weduwe van Braam 
op Rechtestraat 105 in De Rijp ging want ze 
verkocht ook haakjes, dobbers, nylon en 
bamboe hengels. Toen ik weer wat later de 
hengelsportzaak van Kees Bijvoet in Alkmaar 
ontdekte omdat ik daar langs fietste als ik 
naar school ging, werd een groot deel van 
mijn zakgeld, vooral verdiend met aasvisjes 
vangen, daar “belegd.” Daar aan de Dijk 5 in 
Alkmaar voelde ik me echt thuis, vooral als ik 
klanten met praktische raad over het vissen 
met kunstaas mocht helpen. Hier ontstond 

mijn voorkeur voor de kwaliteitsspullen van 
Abu en “Abu Keessie” nam zo’n beetje het 
complete Abu programma op. 
 

 
De zaak van Kees Bijvoet in Alkmaar waar 
ik veel leerde en me thuis voelde 
 
Naast de jaarlijkse catalogus van deze 
Zweedse firma kreeg ik van Kees Bijvoet ook 
oude hengelsportbladen uit binnen- en 
buitenland en verslond ze als een snoek een 
vette voorn verorbert. Ik werd abonnee van 
De Sportvisser en vond dit een super gaaf 
visblad met artikelen waar ik veel van 
opgestoken heb. Ik weet nog dat ik destijds 
foto’s van dikke metersnoeken uitknipte en in 
een album plakte, stilletjes hopend ook eens 
zo’n kanjer te vangen. Ja, ik had toen al een 
tic van gegevens van grote snoeken 
verzamelen. Die oude en verknipte bladen 
verdwenen bij het oud papier en achteraf had 
ik daar spijt van. Maar een van de eerste 
aankopen die ik als verzamelaar van 
Nederlandse visboeken deed, waren alle 
ingebonden jaargangen van De Sportvisser. 
Nu ik die na zo’n 50 jaar weer opnieuw 
doorlees komen er heel andere gedachten bij 
me op. Ik zie hoe de sportvisserij groter wordt 
en hoe er veel nieuwe materialen en 
technieken en hengelsportzaken komen. Ik 
zie nu hoe het vooral de medewerkers aan  
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diverse visbladen zijn die de stap naar een 
eigen hengelsportzaak nemen en hoe  ze 
soms groothandel worden. Ik zal daar straks 
voorbeelden van geven maar omdat ik 
nieuwsgierig was en wilde weten welke 
hengelsportzaken er voor de oorlog 40-45 
waren, ben ik in nog oudere visbladen gaan 
snuffelen. 
 

 
Uit deze jaargangen heb ik heel veel info 
gehaald 
 
Weinig advertenties in de bondsbladen, 
veel meer in de commerciële bladen 
 
De oogst was minimaal, zo nu en dan een 
advertentie van een verdeler van 
buitenlandse fabrikanten zoals Hardy, 
Allcock, Pflueger en South Bend Bait 
Company en ik denk dat de N.V. v.h. Gebr. 
Wasterval de bekendste was. Dat zie je ook 
in het boek Beet van Geudeker uit 1940 want 
alle zakjes met haken en lijn zijn door deze 
firma geleverd. De enige hengelsportzaken 
met een    advertentie zijn de Fa. Sciarone uit 
Den Haag, Titus Blom uit Groningen en C. 
Jansen uit de Da Costastraat 97, Amsterdam. 
Na de oorlog komt in juni 1947 het eerste 
Nederlandse onafhankelijke tijdschrift gewijd 
aan de sportvisserij uit met als titel: De 
Hengelsportwereld. Een interessant blad met 
meteen al 11 hengelsportzaken die 
adverteren en die zijn vooral afkomstig uit de 
grote steden in de Randstad. Jan Schreiner is 
de hoofdredacteur van dit blad dat tot 
september 1954 zou blijven bestaan en toen 
al sinds november 1952 concurrentie had van 
De Sportvisser met als hoofdredacteur… Jan 
Schreiner. Niet alleen het vissen met de 
werphengel krijgt veel aandacht, ook de 
casting sport mag zich in een grote 
populariteit verheugen. Niet zo verwonderlijk 
want mensen zoals van Jan Schreiner 
himself, van Hurck, Jos Peeters, (de vader 
van Henk), Jan Roelfs, Ronald Fenger, Cor 
van Beurden en Jonny Broers bliezen een 
aardig woordje mee op casting gebied. Het is 
niet voor niks dat de zaak van Jos Peeters, 

die rond de 50er jaren de zaak van K. Snel 
aan de Prins Hendrikkade overgenomen had, 
de naam Casting Corner kreeg. En van wie 
kon men toen praktijklessen op werpgebied 
bij deze zaak krijgen? Juist ja, van Jan 
Schreiner. 
 

 
Het visitekaartje van de zaak met een paar 
originele Jan Schreiner voornvliegen voor 
de polder 
 
Maar omdat je van het meedoen aan 
castingwedstrijden niet kon leven, waren 
bovengenoemde personen ook werkzaam in 
andere takken van de sportvisserij. Vrijwel 
zonder uitzondering schreven ze artikelen in 
de genoemde bladen en hadden een 
hengelsportzaak of werkten in een 
hengelsportspeciaalzaak. Ik kan de hele 
ontwikkeling van de moderne hengelsport na 
de oorlog in De Hengelsportwereld op de 
voet volgen en ben de heer D.H. van Bommel 
uit Amsterdam nog altijd zeer dankbaar dat 
hij deze 8 jaargangen heeft laten inbinden en 
ik ze van hem kon overnemen. Echt een 
goudmijn van informatie over de booming 
jaren van de Nederlandse hengelsport. Ik ben 
eens gaan tellen en kom tot ruim 20 
hengelsportzaken in Amsterdam in de 60er 
jaren. In 1956 opende ook Jan Schreiner 
samen met Willem Persoon een 
hengelsportzaak aan het Kleine 
Gartmanplantsoen 33. Ik heb al eens verteld 
dat ik als tiener voor de etalage van deze 
winkel gestaan heb, neus tegen het raam 
gedrukt, maar niet naar binnen durfde. Dat 
niet durven had vooral te maken met de 
geringe hoeveelheid zakgeld in mijn 
portemonnee. Ik vond alle spullen niet alleen 
mooi maar ook zeer prijzig.  
 
Toen werd er netto meer verdiend dan nu 
 
Als ik de prijzen van hengels, molens en 
kunstaas uit die advertenties vergelijk met die 
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van nu, kan ik alleen maar constateren dat ze 
destijds, gerekend naar het gemiddelde 
inkomen van toen, duurder waren dan nu. Ik 
durf rustig te stellen dat een 
hengelsportwinkelier toen minder problemen 
had om zijn dagelijks brood te verdienen dan 
tegenwoordig. 
 

 
De Hengelaar Cor van Beurden in zijn zaak 
in Den Haag, 30 jaar terug viste ik 
regelmatig met Cor 
 
Allereerst waren de marges veel hoger. Ik 
meen me te herinneren dat als een 
hengelsportzaak in de 60-70er jaren een 
omzet had van 100.000 gulden er 50.000 
voor de zaak over bleef. Kom daar nu eens 
om, de marges zijn minimaal, de concurrentie 
moordend en de leuke nieuwe dingen worden 
vaak via internet gekocht.  
 
Nee, er zullen volgens mijn bescheiden 
mening meer hengelsportzaken verdwijnen 
dan bij komen en dat vind ik jammer. 
Trouwens, als ik naar al die grote en kleine 
advertenties kijk, constateer ik dat er al heel 
wat zaken met vroeger een bekende naam 
gesneuveld zijn. Er zijn zaken overgenomen, 
andere zaken werden groothandel zoals de 
zaak van Nelis Vogel in de Jordaan die 
uitgroeide tot de bekende groothandel 
Albatros.  
 
Eerst op de Prins Hendrikkade, nu op het 
industrieterrein van Rijsenhout bij Aalsmeer. 
Sommige zaken hadden geen opvolger of de 
eigenaar ging vroeg dood. Dat laatste was 
het geval met de eerste klas zaak van Ronald 
Fenger in Rotterdam. Mijn vismaat Hans van 
der Pauw heeft daar als vakantiebaantje in de 
winkel gestaan en had nog een nieuwtje voor 
me. Of is wist waarvan de naam Heron een 
afkorting was? Dat wist ik dus niet en hij 
vertelde me dat HEnk Peeters en RONald 
Fenger deze afkorting voor de gezamenlijke 
groothandel afdeling bedacht hadden. 

Voor eigen parochie preken 
 
Voor de ondernemende hengelsport-
scribenten was er een groot voordeel ten 
opzichte van de winkeliers die geen 
redactionele invloed hadden in de bladen. 
Mensen zoals Cor van Beurden, die later de 
zaak van Sciarone in de Molenstraat in Den 
Haag overnam, Jan Schreiner, Henk Peeters, 
Frans Domhof die een winkeltje in Groningen 
had, konden in hun artikelen redactionele 
promotie maken voor producten en dat levert 
vaak meer op dan advertenties. 
 

 
De vernieuwde etalage van Ome Co van 
Hoorn, A’dam 
 
Toen ik vele jaren later als hoofdredacteur 
Nederland van Voor en door DE VISSER de 
teksten van Jan Schreiner moest redigeren, 
schrapte ik naar zijn mening wel eens teveel 
merknamen. Vooral in de rubriek Van Jan… 
aan Jan ging het er wel eens stevig aan toe 
als ik een bijdrage teveel op een “advertorial” 
vond lijken. Maar we bleven elkaar 
respecteren, naar elkaars mening luisteren 
en we zijn er altijd op een positieve manier 
uitgekomen.  
 
Dat had ik natuurlijk nooit kunnen dromen 
toen ik als jochie voor die mooie snoepwinkel 
vlak bij het Leidseplein mijn neus tegen het 
glas drukte. Hengelsportzaken zijn voor mij 
een soort visstekken waar ik uren-, dagen-, 
tijdenlang kan doorbrengen.  
 
En ook het opnieuw bladeren in die oude 
jaargangen van De Hengelsportwereld en De 
Sportvisser geven een goed gevoel en komt 
er weer een stuk jeugd terug. En dat voelt 
extra goed als je net 70 jaar geworden bent. 
 

Jan Eggers 


