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Van sportvissertechniek over naar hengelsportantiek 
 
Vorige week, om exact te zijn op zondag 17 
juni, kreeg ik een mailtje van Herman 
Verswijveren met de vraag/verzoek om nog 
een bijdrage voor het herfst 2018 clubblad te 
schrijven. Even snuffelen in mijn digitale 
archief vertelde me dat ik al een stukje tekst 
over ons clubblad als datingsite geschreven 
had. Maar omdat het een kort stukje was, lijkt 
het me een goed idee om nog wat extra kopij 
aan te leveren. Het onderwerp van deze 
bijdrage kreeg ik in de laatste week van juni 
per post aangereikt in de vorm van een aantal 
binnen- en buitenlandse hengelsportbladen. 
Zou ik 10 -15 jaar geleden ditzelfde pakket 
leeswerk in dezelfde periode in mijn 
brievenbus gevonden hebben, zou de volgorde 
van open maken en lezen totaal anders 
geweest zijn. 
 

 
Door artikelen in Classic Angling ben ik 
zaken gaan nakijken en opzoeken in de 
oude Hardy catalogi die ik verzameld heb. 
 
Een driedubbele feestdag 
 
Laat ik bovenstaande kop eerst maar even 
toelichten. Vanaf midden 80er jaren, toen ik als 
kleine zelfstandige zelf mijn vakanties kon 
vaststellen, ging de familie Eggers bijna altijd 
eind juni naar de Ossiachersee in Oostenrijk 
waar ik dan op 1 juli mijn verjaardag kon 
vieren. Dit jaar vier ik mijn 75ste verjaardag 
met kinderen en kleinkinderen wat later op 
deze stek, oorzaak schoolvakanties. De hele 
familie komt dan naar Seehotel-Camping 
Hoffman in Steindorf waar Tine en ik dan voor 

de 50ste keer onze zomervakantie 
doorbrengen. Waar blijft de tijd?! Terug naar 
die stapel visbladen. Vroeger, ik weet niet 
precies tot wanneer, ging het snoekseizoen op 
1 juli open en dat was voor mij altijd een echte 
feestdag. Hoewel ik vind dat herfst en winter 
betere seizoenen zijn om op snoek te vissen 
dan de zomer, probeerde ik vaak begin juli 
nieuw kunstaas en systemen uit. In de 
hengelsportbladen viel daarover het nodige te 
lezen en dat deed ik dan ook. Op mijn 
nachtkastje ligt nu een aardig stapeltje bladen, 
de oogst van de laatste juni weken en het zijn: 
In-Fisherman July 2018, De Roofvis 126, 
Tackle Trade World June 2018, Snoekerijen 
134, Fisch und Fang juni 2018, Catch Cult no 
7, Het Visblad juli 2018, Der Raubfisch 
03/2018, Vissen AHV juni 2018 en last but not 
least Classic Angling no. 113. Dit laatst 
genoemde blad is zonder enige concurrentie 
mijn favoriete blad, wat ook te zien is aan de 2 
oude CA nummers 21 en 22 uit begin 2003 die 
ook bovenaan op de stapel liggen. Hoe dat zo 
komt?, zal ik uitleggen. 
 
Een van mijn beste investeringen.  
 
Ik ben in 2007 abonnee van dit blad geworden 
en toen waren er al zo’n 50 nummers 
verschenen. De vele gevarieerde artikelen 
gaven me niet alleen veel leesplezier maar ook 
indicaties over de waarde van oud hengelsport 
materiaal. De verslagen van de vele auctions, 
de besprekingen van oude en nieuwe boeken 
en de achtergrond informatie over iconen uit 
de hengelsport hebben mij veel geleerd, zeg 
maar mijn geest verrijkt. 
 

 
Ik vind deze oude snoekspullen nu 
interessanter dan nieuwe hengels, molens 
en kunstaas. 
 
In een nummer las ik dat het mogelijk was 
oude nummers te bestellen en ik heb meteen 
de eerste 49 missende nummers bij big boss 



 

 .

Keith Elliott besteld. Zo’n 12 jaar geleden was 
ik echter nog volop bezig met artikelen 
schrijven, beurzen bezoeken en snoekvissers 
gidsen en van oude nummers van CA lezen 
kwam niet veel terecht   Op een bepaald 
moment heb ik deze 49 nummers in een doos 
met andere oude visbladen opgeborgen en 
daar hebben ze vele jaren rustig gelegen tot… 
Tot dit voorjaar Paul Morgan van Coch-Y-
Bonddu Books op visite zou komen om te 
praten over bijzondere boeken waarvoor ik een 
goed tehuis zoek. IK vond deze oude CA 
bladen tussen oude jaargangen van Fisch und 
Fang en begon ze meteen vanaf nummer 1 te 
lezen. Nu ben ik dus gevorderd tot nummer 21 
en verheug me op de nog te lezen 28 
nummers. Ik kwam veel informatie tegen over 
oude boeken en catalogi die ik bezit, over oud 
kunstaas, oude molens en hengels en andere 
zaken die met de sportvisserij te maken 
hebben/hadden. Zonder het hardop te zeggen 
ben ik tot de conclusie gekomen dat ik anno 
2018 me veel meer verdiep en bezig houd met 
zaken uit het verleden dan met actief vissen, 
testen van nieuw kunstaas en materiaal en 
daarover te lezen en te schrijven zoals ik vele 
decennia gedaan heb. 
 
Er zijn diverse factoren die zelf vissen 
moeilijk maken. 
 

 
Op deze manier een poldersnoek landen is 
echt verleden tijd. 

Ouderdom komt met gebreken, een gezegde 
waar ik iedere dag mee te maken heb. Het 
begon 5 jaar geleden met Diabetes type 2 en 
polyneuropathie in beide voeten. Twee jaar 
geleden kwam daar de diagnose Parkinson bij 
en werd het vissen vanaf een schuine oever in 
de polder en een wankel bootje om te trollen 
min of meer levensgevaarlijk. Toch voel ik dat 
deze beperkingen niet de hoofdredenen zijn 
dat ik me de laatste jaren meer aangetrokken 
voel tot het antiek in de hengelsport dan tot de 
sportvissertechniek. Ik lees tegenwoordig met 
veel meer plezier een natuur belevend verhaal 
van Jan Schreiner dan een technisch boillie- of 
voerboten-artikel van een moderne karper 
fanaat. Ik vraag me vaak af of dit gevoel van 
voorliefde voor sfeer, oude spullen, natuur 
belevenissen bij veel VHV leden ook bestaat? 
Zelf ben ik verschrikkelijk tevreden met deze 
gemoedsverandering want het geeft me de 
mogelijkheid om op een passende manier met 
mijn hobby bezig zijn. Ik heb zelfs de 
mogelijkheid om over antieke zaken en minder 
technische gebeurtenissen uit mijn 
sportvisserleven te schrijven. Zo heb ik net 
vorige week deel 20  van een serie 
Ontmoetingen aan de Waterkant ingeleverd, 
zie www.fischundfang.de , bij Thomas Kalweit, 
redacteur van deze drukbezochte F.u.F. 
website. 
 
Blijft over de vraag die ik regelmatig krijg van 
collega’s, vismaten en vrienden: of ik het 
struinen met de spinhengel in de polder niet 
erg mis? Mijn eerlijke antwoord is dat me dat 
heel best meevalt en ik mijn beperkingen 
accepteer. Binnenkort ga ik ook alle oude 
nummers van ons eigen clubblad nog eens op 
mijn gemak doorlezen en dan zal ik zeker en 
vast stof vinden voor een artikel. 
 

Jan Eggers 
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