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Waar moeten al die digitale spullen later naar toe? 
 
Het is een warme (27°C) julimiddag en 
eigenlijk totaal geen weer om achter, of moet 
je voor zeggen, het beeldscherm van mijn 
computer te zitten. Maar ja, ik heb redacteur 
Thomas Kalweit van Fisch und Fang een 
artikel over mijn contacten met Mepps 
eigenaar Todd Sheldon beloofd en daar moet 
ik dan nog een aantal bijpassende foto’s bij 
zoeken. Ik weet dat ik een aantal foto’s en 
dia’s van mijn bezoeken aan Sheldon’s Inc. in 
Antigo, Wisconsin in de 80er jaren 
gedigitaliseerd heb. Maar waar en onder welke 
naam ik ze heb opgeslagen, weet ik 
momenteel niet meer. Daarom ben ik een paar 
uurtjes geleden begonnen al mijn bestanden 
met foto’s, gepubliceerde artikelen, e-mails etc. 
stuk voor stuk te bekijken. Best leuk die oude 
zaken die ik vaak vele jaren niet heb gezien en 
soms niet eens wist dat ik ze nog bezat. Een 
blik op de klok in mijn kantoor vertelt me dat 
het zoeken in deze bestanden zeeën van tijd 
kost. Gelukkig heb ik als pensionado met 
fysieke beperkingen op roofvisgebied, door 
Diabetes en Parkinson, tijd plenty en is 
artikelen schrijven een prima alternatief. Als je 
dan oude foto’s en verhalen weer onder ogen 
krijgt, komen onwillekeurig ook weer ideeën 
over nieuwe artikelen en zelfs boeken naar 
boven. Of ik met die ideeën iets ga doen, zal ik 
later vertellen. Nu eerst maar iets verteld over 
het eerste product dat deze digitale speurtocht 
heeft opgeleverd. 
 
Bijzondere zaken voor ons clubblad 
Een week geleden kreeg ik van onze 
secretaris een e-mail met het verzoek een 
bijdrage voor het herfst 2017 nummer van ons 
clubblad te leveren. Ik heb hem niet terug 
gemaild omdat hij wel weet dat ik positief zal 
reageren. Het onderwerp kwam vandaag min 
of meer automatisch toen ik in mijn computer 
bestanden aan het snuffelen was. Ik zag foto’s 
van interessante spullen, mensen en 
gebeurtenissen die ik graag wil delen met onze 
leden. Ook zit ik met een aantal vragen voor 
de toekomst en misschien zijn er leden die me 
kunnen helpen met goede antwoorden op 
vragen die me bezig houden. Ik kwam o.a. 
foto’s van een aantal oude snoekhengels 
tegen en die liggen al minstens 20 jaar in een 
donker hoekje van de vliering. Mijn probleem is 
nu dat ik van enkele hengels niet weet van 
welk materiaal ze gemaakt zijn. Natuurlijk weet 
ik welke hengels van splitcane en het bruine 
bamboe met koperen bussen gemaakt zijn. 
Maar ik heb ook oude hengels die mogelijk van 
greenheart, ash, hickory, lancewood of ander 
materiaal gemaakt zijn en misschien zijn er 

VHV leden die me kunnen helpen. Al deze 
oude hengels meenemen naar Vught vind ik 
moeilijk maar mochten er leden zijn die 
interesse hebben in deze oude hengels, zijn ze 
van harte welkom op De Roos 9 in 
Bovenkarspel. 
 

 
Ze liggen nu allemaal op de vliering 
 
Ook kwam ik een wazige foto tegen van een 
van de zwaarste Nederlandse snoeken tegen 
en ik zou graag een betere foto  willen hebben. 
Het gaat om de snoek van 20,5 kg en lengte 
125 cm, die beroepsvisser Steven Visser uit 
Langestreek bij Lemmer in het voorjaar van 
1958 met staand want in het IJsselmeer bij 
Lemmer ving. Deze snoek zou zijn opgezet en 
ik hoop dat er lezers zijn die weten of deze 
kanjer nog ergens te zien is. Misschien is de 
wazige foto met  ‘fotoshoppen‘ wel te 
verbeteren maar ik ben niet zo’n computer 
wizzard en laat dat aan anderen over. Deze 
vraag over een bijna 60 jaar oude kanjersnoek 
vormt een mooi bruggetje naar het hoofd 
onderwerp van dit artikel: zie titel. 
 
“Jij bent mijn natuurlijke opvolger.” 
Toen ik 38 jaar geleden mijn eerste brief met 
gegevens van kanjersnoeken naar Fred Buller 
stuurde, kon ik niet bevroeden dat ik een paar 
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decennia later een enorm archief op 
kanjersnoekgebied zou bezitten.  
 

 
 
Zowel fysiek met foto’s, dia’s, brieven, artikelen 
in vele visbladen en zelfs schubben, kaken, 
cleithra en ruggenwervels van 
snoekgrootmoeders als digitaal. Met Fred 
Buller heb ik op de ouderwetse manier via 
telefoon en per brief gecommuniceerd en hij 
had weinig vertrouwen in computers en e-mail. 
Dat waren zaken voor de jongere generatie en, 

zoals hij me schreef, als zijn natuurlijke 
opvolger moest ik de voordelen van het digitale 
tijdperk benutten. Dat doe ik op mijn manier 
volop al zegt mijn kleinzoon dat ik vele 
mogelijkheden van de computer niet benut. 
Maar dat neemt niet weg dat ik momenteel een 
uitpuilend digitaal snoekarchief bezit en me 
steeds vaker de vraag stel: waar moet dat later 
naar toe? Ik ken anno 2017 niemand die 
interesse heeft om zijn vrije tijd als snoekenfret 
te vullen. Maar wat niet is, kan komen en weet 
dat ik een mogelijke opvolger zal helpen. 
Naast heel veel digitale foto’s van 18 kg plus 
snoeken bezit ik ook honderden foto’s van 
vreemde, misvormde, hybride snoeken, 
compleet met bijpassende verhalen in diverse 
talen. Mocht een redacteur van een blad een 
compleet artikel willen gebruiken, kan hij het zo 
zonder kosten van me krijgen. Echt, er zit nog 
zoveel informatie op de harde schijf van mijn 
computer dat er zondermeer interessante 
snoekboeken en of specials van te maken zijn. 
Maar in dat soort grotere projecten heb ik nu 
net geen zin meer, ik wil wel iemand helpen. 
Kortom, ik zoek een goede bestemming voor 
bovenstaand materiaal zodat er niet door een 
druk op de delete toets heel veel uniek 
materiaal en kennis voor altijd verloren gaat. Ik 
hoop dat de lezers meedenken en eventuele 
antwoorden en/of ideeën naar me sturen. Het 
gemakkelijkst gaat dat per e-mail, dus naar: 
the.pike.ferret@hetnet.nl   
 
Met beste snoekgroeten 

Jan Eggers 

 

 
Waar zijn deze oude snoekhengels van gemaakt? 


