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Made voor Holland 
 
De oorsprong van dit artikel komt van een 
vraag van een Australische verzamelaar van 
Abu spullen: Wayne Real. Hij kreeg mijn e-
mail adres van een Zweeds-Nederlandse Abu 
fan met de naam Jonas Petersson die met 
een Nederlandse getrouwd is en dus ook 
Nederlands kan lezen. Deze Jonas vond op 
de VHV-ACE website niet alleen mijn e-mail 
adres maar ook de informatie dat ik Abu 
catalogi verzamel. Hij mailde deze informatie 
door naar Wayne die daarop mij een mail 
stuurde met als voornaamste vraag of ik wist 
of er ooit Nederlandstalige Abu catalogi 
verschenen zijn. Ik kon hem niet alleen een 
positief antwoord sturen maar wat later ook 
zo’n Nederlandstalige Petri-Heil catalogus in 
ruil voor een Napp och Nytt exemplaar uit 
1948. Van de ene vraag kwam de andere en 
er ontstond een bijna dagelijkse uitwisseling 
van gegevens en ik werd verzocht mijn bijna 
50 jaar lange contacten met Abu op zijn 
website www.realsreels.com te zetten 
hetgeen gebeurd is. Daarmee ben ik echter 
nog niet bij de werkelijke oorsprong van deze 
bijdrage. Die ontstond door een ander 
antwoord op een vraag en wel of ik een foto 
kon laten zien van een Abu Reflex spinner in 
onverzwaarde uitvoering  waarmee ik als 
youngster heel veel snoeken gevangen had. 
Wayne had alle oude Abu catalogi doorgespit 
maar nergens informatie over deze spinner 
gevonden. Ik had good old Cor van Beurden  
ooit horen zeggen dat ze destijds op verzoek 
van de Fa. Sciarone, die toen Abu importeur 
was en waar Cor werkte, geproduceerd 
werden voor de Nederlandse markt. Onze 
voorzitter Luc hoorde dit verhaal en kwam 
toen met de vraag of ik nog meer 
voorbeelden wist van hengelsportmateriaal 
en dan vooral kunstaas, dat speciaal voor 
onze markt gemaakt is. Ik kon meteen een 
positief antwoord geven want als Europees 
adviseur van een aantal grote 
hengelsportfirma’s heb ik diverse producten 
aangepast zien worden aan vooral de 
specifieke poldervisserij. Tot zover deze 
lange inleiding die ik te interessant vond om 
niet mee te beginnen. 
 
De grootste fout van vele hengelsport-
fabrikanten 
 
Vooral Amerikaanse firma’s maakten deze 
grootste fout en die is: Veel 
hengelsportfabrikanten denken dat er in de 
rest van de hengelsportwereld net zo gevist 
wordt als thuis! Ik heb jarenlang firma’s zoals 

Berkley, werd later OTG en nu Pure Fishing, 
Zebco, Rapala, Salmo en ook Mepps verteld 
dat er geen Europese hengelsportmarkt is 
maar wel een Duitse, Franse, Engelse, 
Nederlandse, enz. en dat deze markten 
onderling behoorlijk kunnen verschillen. De 
fabrikanten gingen er gewoon vanuit dat een 
product dat in de USA een succes is, min of 
meer automatisch een succesnummer wordt 
in Europa. Dat was een verkeerde redenatie 
en veroorzaakte vaak veel stress bij de 
exportmanagers van deze firma’s. Ik 
adviseerde om de producten aan te passen 
aan de nationale en zelfs regionale 
omstandigheden want producten die voor 
betere vangsten zorgen, zullen zeker beter 
verkopen dan producten die eigenlijk 
ongeschikt zijn. 
 

 
Abu Reflex spinners met rechts de twee 
onverzwaarde Reflex spinners voor de 
Nederlandse markt 
 
Ik denk dat deze Abu Reflex spinner in 
onverzwaarde uitvoering een van de eerste 
praktijkvoorbeelden is van aanpassen aan 
Hollandse omstandigheden. In Svängsta, 
waar Abu gevestigd was en nog deels is, 
viste men vooral in de snel stromende 
Mörrum rivier, in de diepere meren en niet te 
vergeten de Scherentuin. 
 
Stekken die totaal anders zijn dan niet 
stromende ondiepe poldersloten waar een 
verzwaarde Reflex spinner in no time vast 
raakt aan obstakels op de bodem. In de 50er 
en 60er jaren van de vorige eeuw had ik geen 
flauw idee van deze uitzondering voor de 
Nederlandse markt. Ik was echter wel blij met 
deze spinners die ik niet alleen minder snel 
op de bodem parkeerde maar waar ik vooral 
goed mee ving. Helaas waren deze 
onverzwaarde Abu Reflex spinners maar 
korte tijd verkrijgbaar, waarschijnlijk door te 
slechte verkoopcijfers want daar draait alles 
om. 
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Onjuiste verkoopcijfers 
 
Een van de interessante werkzaamheden 
was het analyseren van de jaarlijkse 
verkoopcijfers. Maar die geven niet altijd een 
juist beeld van wat de lokale sportvissers 
graag willen. Toen ik samen met toenmalig 
Rapala exportmanager Pertti Rautio de 
verkoopcijfers van de Rapala pluggen voor 
Nederland doornam, bleek dat zinkende CD, 
staat voor Count Down, modellen het meest 
verkocht werden. Ik snapte er niets van, het 
waren toch immers vooral de drijvende 
Original en Jointed modellen die gebruikt 
werden door de poldervissers? Door stom 
toeval ontdekte ik een jaar later dat deze 
Count Down pluggen werden doorverkocht 
aan een andere Europese firma. Daar 
werden ze overgepakt en doorgestuurd naar 
Japan alwaar de dure yen voor een 
aantrekkelijke verkoop en marge op de 
parallel markt zorgde. 
 
Op verzoek van de Duitse firma Sänger zijn 
er ook een aantal Rapala kits onder de naam 
Jan Eggers Selection ontwikkeld voor het 
vissen op snoek, baars, snoekbaars en forel. 
Dit betrof dan vooral pluggen in speciale 
kleuren zoals zwart en de kleurencombinatie 
fluo orange/chartreuse en bij verzamelaars is 
dit de “Jan Eggers kleur” en verkrijgbaar in J-
11 en J-13 uitvoering. 
 

 
De bovenste 4 pluggen komen uit Jan 
Eggers Selection kits 
 
Met big boss Jarmo Rapala heb ik heel wat 
keren gebrainstormd over nieuwe modellen 
en ik heb heel wat prototypes, dan denk ik 
aan de ondiep lopende Shad Rap, de Skitter 
Pop alsmede diverse variaties van de Skitter 
Prop, in de West-Friese poldersloten mogen 
testen. Ik kan me ook nog herinneren dat ik 
een  prototype van een 5 cm ondiep 
zwemmende Shad Rap mee had naar een 
bezoek aan The In-Fisherman in Brainerd , 
Minnesota. Ik viste daar met Al Lindner en 
Doug Stange op largemouth bass in wat 

kleine meertjes met veel waterplanten. Je 
voelt je dan als een bass pro als je meer 
vissen vangt dan deze beroemdheden en op 
een gegeven moment was Al het zat en wilde 
hij weten waarmee ik deze grootmuilbaarzen 
wist te verleiden. Op mijn antwoord: ”Met een 
Rapala Shad Rap” kwam als reactie maar 
een woord: “Impossible”. Je kon hier immers 
niet met een Shad Rap vissen, die ging veel 
en veel te diep. Toen ik hem vertelde en liet 
zien dat ik met een prototype van de ondiep 
zwemmende Shad Rap viste, begreep hij het. 
Ik heb hem toen uit beleefdheid mijn 
exemplaar gegeven en hij was als een kind 
zo blij dat hij hem mocht houden. Omdat ik 
een fan ben van tweedelig en zelfs 
meerdelige pluggen, heb ik Rapala gevraagd 
om een prototype van een drijvende 18 cm 
Magnum Jointed te maken. Die is er 
gekomen, in een  makreel kleur, maar gek 
genoeg met een metalen schoep ofschoon 
het toch een drijvende plug is. Ik heb er goed 
mee gevangen, vooral trollend, en vis er nog 
regelmatig mee. Helaas zijn de 
productiekosten van tweedelige pluggen van 
balsa hout nogal hoog en heeft men besloten 
ze nog niet in productie te nemen. 
 
Tandemspinners doen het nog altijd goed 
in grijs polderwater 
 
Op de vraag of ik meer vertrouwen heb ik 
kunstaas dat veel trillingen veroorzaakt of in 
kunstaas met nieuwe kleuren, komt een heel 
duidelijk antwoord: geef mij maar iets met 
veel trillingen. 
 

 
Tandemspinners waaraan mijn naam 
verbonden is 
 
Heel wat jaren terug kreeg ik van een paar 
Italiaanse gastvissers enkele tandemspinners 
“made in Italy” en ik ving er goed mee. 
Contact gezocht met de fabrikant, wat 
verbeteringen aangebracht zoals het korter 
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achter elkaar zetten van de spinnerbladen en 
modellen zonder koplood  en spinnerbladen 
in verschillende maten monteren. Deze 
tandemspinners waren en zijn nog steeds 
populair bij de snoeken en snoekbaarzen en 
kregen de naam Jan Eggers tandemspinners. 
Het gevolg was dat Ultimate in Nederland en 
Sänger in Duitsland deze tandemspinners 
onder mijn naam op de markt brachten en er 
veel tevreden kunstaasvissers mee gingen 
vissen. Helaas kwamen er daarna ook 
goedkope en kwalitatief mindere imitaties 
vanuit China op de markt en besloot de 
fabrikant in Italië te stoppen.  
 

 
Prototypes van Mepps tandemspinners op 
basis van diverse Lusox bladen, ik vang er 
nog steeds goed mee 
 
Omdat ik goede contacten had met Mepps en 
regelmatig bij Mepps eigenaar Mike Sheldon 
in Antigo, Wisconsin op bezoek ging en ook 
samen viste, wilde Mepps ook wel wat 
prototypes van een tandemspinner maken. 
Omdat de Mepps Lusox de meest populaire 
spinner was om snoek mee te vangen, waren 
we het snel eens dat de tandemspinner ook 
uitgevoerd zou worden met Lusox bladen. Zo 
kwam het dat ik een groot aantal prototypes 
kreeg met de volgende blad combinaties: 
blad 1 + blad 2, blad 1 + blad 3, blad 2 + blad 
2, blad 2 + blad 3 en tenslotte de grootste 
uitvoering die de meeste trillingen produceert 
blad 3 met nog een blad 3. De dreg met rode 
pluim is vast gemonteerd en wil men op 
dieper water vissen kan men Lusox koplood 
in diverse gewichten monteren. Ik heb met al 
deze modellen goed gevangen en gebruik ze 
nog regelmatig om zo voor de broodnodige 
variatie te zorgen om water met veel 
dressuur.  Uiteindelijk hebben de Franse 
Mepps productontwikkelaars besloten om 
een tandemspinner met een flexibele 
staaldraadje als hoofdas op de markt te 

brengen. Ik heb daar ook mee gevist en 
snoek gevangen maar geef toch de voorkeur 
aan de Lusox tandem met vaste as omdat ik 
er meer mee vang. 
 
De stand en grootte van de schoep 
bepaalt de diepte 
 
De ondiepe poldersloten in ons kikkerlandje 
vormen eigenlijk een heel aparte 
snoekbiotoop die je over de grens zelden 
tegen komt. Ik maakte begin januari nog mee 
dat een vette 80 cm plus snoek een plug 
pakte op geen 40 cm water. Dat was dan wel 
een plug die op deze diepte nog netjes met 
veel actie zwom en niet steeds aan de bodem 
en waterplanten vast raakte. Kijk je 
tegenwoordig naar de aangegeven diepte 
van een plug op de verpakking, vind je maar 
weinig modellen die je op een halve meter 
water probleemloos kunt vissen. Maar als je 
nu juist wel heel veel vertrouwen in een 
bepaalde plug hebt omdat je er bv. trollend of 
op wat dieper vanaf de kant goed mee vangt, 
zou je er heel wat voor over hebben om deze 
plug ook in een ondiep zwemmende 
uitvoering in je viskoffer te hebben.  
 

 
Geheel rechts een Rapala J-13 plug met 
zelf ingekorte schoep 
 
Ik weet nog dat Eddy te Mebel op een 
gegeven moment Rapala J-13 pluggen liet 
zien waar hij de halve schoep van had 
verwijderd. Idem dito met Super Shad Raps 
met ingekorte schoep. Ze gingen 
daadwerkelijk een stuk minder diep maar het 
was wel een hele kunst om de schoep 
zodanig in te korten dat ze wel in een rechte 
lijn binnen gevist konden worden. Een van 
mijn beste pluggen om mee te trollen was en 
is de Salmo Perch 12 cm, gevolgd door de 
Salmo Pike 16 cm. Helaas kon ik er vanaf de 
kant weinig mee beginnen omdat deze 
pluggen in no time naar 2-tot 4 meter diep 
duiken. Gelukkig begreep de directie van 
Salmo, na hier gevist te hebben, dat er 
behoefte is aan een ondiep  zwemmende 
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versie van beide pluggen. Die zijn er 
gekomen en wel heel eenvoudig door een 
veel kleinere schoep te monteren waardoor 
deze goede vangers nu in een SR ( = shallow 
running = ondiep zwemmend) uitvoering wel 
vanaf de kant binnen gevist kunnen worden. 
 

 
Jammer dat deze tweedelige Magnum 18 
Floating niet op de markt gekomen is, ik 
vis er nog steeds met succes mee 
 
Er zullen zeker en vast nog meer 
voorbeelden zijn van hengelsportspul dat 
specifiek voor de Nederlandse markt 
gemaakt is. Zelf ben ik nog een tijd lang 
betrokken geweest bij het omzetten van de 

dikte van nylon, de lengte en het 
werpvermogen van het Engelse- naar het 
metrische stelsel. Door de komst van e-mail 
en Internet gaat de uitwisseling op technisch 
gebied in de hengelsport ook veel sneller. 
Voeg daar dan nog aan toe dat de 
concurrentie in deze branche veel en veel 
heviger is en de verkoopmarges steeds 
kleiner worden. Dat betekent dan dat grote 
hengelsportfirma’s nu wel op zoek gaan naar 
interessante niches op hengelsportgebied 
waar ook ter wereld. Zo’n 25 jaar geleden 
was het ondenkbaar dat Berkley-Pure Fishing 
zich zou gaan bemoeien met het vissen op 
karper. Dat was, om het onbeleefd te zeggen, 
“een nigger sport” in Amerika en van de 
importantie van karper vissen in Europa had 
men geen weet. Die tijden zijn veranderd en 
leren wij Europeanen technieken van musky 
vissers en de Amerikanen toch meer van 
karper vissen. Genoeg getikt over deze 
materie en laat ik Wayne nog maar eens een 
mailtje sturen en hem vertellen dat ik nog wat 
foto’s van mijn bezoek aan Abu in 1965 
gevonden heb. 

Jan Eggers

 
 

 
 


