
 . 

Relikwieën 
 
Volgens Wikipedia zijn relikwieën 
overblijfselen die in een bepaalde religie 
vereerd worden. Als mijn religie nu de 
sportvisserij is, ik ben inmiddels al zo’n 67 
jaar een fervent aanhanger van deze 
stroming, dan kan ik wel een aantal 
overblijfselen noemen die tot de categorie 
relikwieën gerekend mogen worden. En dan 
denk ik vooral aan kleine voorwerpen die veel 
meer persoonlijke gevoelswaarde dan 
waarde in harde valuta bezitten. Voor dit 
artikel ben ik eens gaan snuffelen in de twee 
houten sigarenkistjes waarin ik al meer dan 
50 jaar enkele relikwieën opberg. Deze 
kistjes worden zelden geopend maar vorige 
week kreeg ik collega verzamelaar en VHV-
lid Michael Flipse op bezoek, een prima 
moment om de speldjes, krantenknipsels, 
oude haken, zakjes van lang terziele gegane 
hengelsportzaken samen te bekijken. 
 
Ik was goed in baarspeuteren 
 
Als men zou vragen wat het meest dierbare 
moment uit mijn vissersloopbaan geweest is, 
zou men een antwoord krijgen dat nu eens 
niet met grote snoek te maken heeft maar wel 
met kleine baarsjes. Toen ik op 1 juli 1958 
dan eindelijk 15 jaar werd, mocht ik mee 
doen met de baarscompetitie van viscollege 
“De Hengelaar” in mijn geboortedorp Graft-
De Rijp. Ik werd dat jaar meteen kampioen en 
was de jongste kampioen ooit die mee mocht 
doen aan de kampioenen wedstrijd van de 
regio Zaanstreek-Waterland. Vol trots heb ik 
toen de stukjes hierover in de Nieuwe 
Noordhollandse Courant, beter bekend als 
“De Waterlander”, uitgeknipt en in mijn foto 
album geplakt. In de daarop volgende jaren 
won ik nog veel meer baarswedstrijden en 
kampioenschappen en heb nu een 
behoorlijke verzameling krantenknipsels die 
mijn kleinkinderen best wel interessant 
vinden. Zelf vind ik die krantenknipsels 
interessanter dan de vele medailles, bekers 
en vaantjes die je kreeg en ik ben blij dat 
Michael Flipse er een aantal wilde hebben 
voor zijn verzameling. 
 
Mijn eerste foto met snoeken! 
 
Foto’s maken tijdens of na de 
baarswedstrijden was in de 50er en 60er 
jaren van de vorige eeuw een zeldzaamheid 
en ik heb dan ook geen enkele foto waarop ik 
al vissend op baars sta afgebeeld. Ja, ik weet 
het, nu worden iedere minuut digitale foto’s 

gemaakt van de dagelijkse dingen. Er is op 
dat gebied echt een wereld van verschil 
tussen 1958 en 2014. Naast het typisch 
Noord- Hollandse wedstrijdvissen op baars 
was begin 60er jaren het vissen op snoek 
met vooral kunstaas mijn favoriete manier 
van vissen. Toen is ook de enige zwart/wit 
foto van ondergetekende uit die periode 
gemaakt en dat had nog heel wat voeten in 
de aarde. Op een druilerige herfstmorgen 
viste ik met mijn zelf gebouwde  glasvezel 
spinhengel met daarop mijn eerste, rode, Abu 
505 molen en een onverzwaarde Abu Reflex 
spinner in het meest ondiepe deel van de 
sloot langs de Zuiddijk. Het was vooral een 
kwestie van nauwkeurig werpen naar de 
open plekken tussen de vele waterplanten en 
de oogst was prima. In net een uurtje tijd ving 
ik 4 mooie snoeken rond de 70 cm en bij een 
van de snoeken hing de staart van een 40 cm 
soortgenoot nog uit zijn bek. Honger kon die 
snoek niet hebben maar toch pakte hij mijn 
spinner! 
 

 
Een veel jongere Jan Eggers met 4 dode 
snoeken. 
 
Van snoek levend terugzetten had ik destijds 
nog niet gehoord, maatse snoeken gingen 
mee voor de pan. Aan het begin van 
genoemde Zuiddijk woonden mijn ome Gerrit 
en ome Janus, beiden geïnteresseerd in een 
panklaar gemaakte snoek. Ik wist dat ome 
Gerrit een Agfa Click fototoestel had en hij 
wilde wel een foto van mij met de 4,5 
snoeken maken. Op de achtergrond is de 
eerste nieuwbouwwijk van De Rijp te zien en 
naarmate het dorp groeide ging de 
snoekstand vlot achteruit. Van de 4 gemaakte 
foto’s bleken er 3 onscherp en/of bewogen 
maar met die ene goede foto ben ik nog 
steeds tevreden. Van deze visdag heb ik 
diverse zaken geleerd zoals: snoek gedijt als 
ze verwaarloosd wordt. Normaal gesproken 
had ik nooit in zo’n ondiepe en zwaar 
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begroeide sloot gaan vissen maar met die 
onverzwaarde Abu Reflex spinner, nu ook 
een relikwie, kon dat wel. Mijn vertrouwen in 
dit kunstaas steeg die ochtend tot ongekende 
hoogte. Deze foto heeft, mede dank zij de 
artikelen van Jan Schreiner, korte tijd later de 
aanzet gegeven tot het levend terug zetten 
van de snoeken die ik ving.  
 
Schreiner en andere hengelsportzaken. 
 
Toen ik in 1964 de 22 maanden militaire 
dienstplicht als MP met vooral weinig doen 
had overleefd, was ik van plan een job in de 
hengelsport te zoeken. Ik was heel dicht bij 
een baan als vertegenwoordiger bij Albatros 
en ook hielp ik op zaterdag wel eens in een 
hengelsportzaak. In deze periode was ik 
abonnee van De Sportvisser en bezocht zo 
nu en dan de hengelsportspeciaalzaken die 
adverteerden. De zakjes waarin de haakjes, 
loodjes en ander klein spul dat ik net kon 
betalen, verpakt werden, gooide ik niet weg. 
Ik heb ze nu nog als een tastbare relikwie van 
een periode waarin ik elke cent 3 keer 
omdraaide voordat ik hem uitgaf maar toch 
procentueel veel aan mijn “religie” besteedde.  
 

 
Hans Durivou, links op de foto, met 
vismaat 
Een van de medewerkers van ‘De 
Sportvisser’ was Hans Durivou Jr. en hij 
schreef vooral over het vissen met licht 
kunstaas en de vliegenhengel in de polder. 
Hij was een vismaat van Jan Schreiner en 
verhuisde in de 60er jaren naar De Rijp waar 
hij lid werd van mijn visclub `De Hengelaar`. 
Hij wilde zijn favoriete vismethodes promoten 
en het bestuur vond dat hij dat eerst maar 
met Jan Eggers moest bespreken. Het 
resultaat was dat ik leerde vliegvissen, het 
binden van vliegen onder de knie kreeg en 
veel `moderne` spullen van hem kocht. Een 
van die spullen is een doosje met grote 
Palmer vliegen voor de ruisvoorn met op het 
etiket de tekst: Schreiner’s voornvlieg. Voor 

mij betekenen die grote harige vliegen nu 
vooral een droeve herinnering aan een 
schitterende periode met gezond polderwater 
met knijters van ruisvoorns van rond de 40 
cm.  Later, na zijn overlijden heb ik diverse 
vliegvisspullen van Durivou overgenomen en 
ik vis nog regelmatig met de splitcane 
vliegenhengels. Noem het nostalgie want ik 
bezit Berkley en Fenwick carbon 
vliegenhengels in vele soorten en maten en ik    
wil een groot deel ervan verkopen voor een 
zeer zacht prijsje. In deze periode had ik nog 
geen flauw idee dat ik later beroepsmatig met 
Jan Schreiner en vele andere bekendheden 
uit de internationale hengelsportwereld te 
maken zou krijgen. Als hoofdredacteur 
Nederland van Voor en Door DE VISSER 
corrigeerde en redigeerde ik de, soms 
handgeschreven, teksten van Jan Schreiner. 
We gingen samen vissen in mijn polders en 
daaruit kwam  weer de voor beiden 
interessante artikelserie “Van Jan… aan Jan” 
uit voort. Ik heb alle getikte en geschreven 
teksten van de oudste Jan nog, ‘n zeer 
dierbare relikwie. 
 
Een boek dat mijn leven veranderde 
 
Dat ik betrokken raakte bij de redactie  van 
DE VISSER en voor heel veel nationale en 
vooral internationale hengelsportbladen ging 
schrijven. Dat ik adviseur werd van de 
grootste internationale hengelsportfirma’s en 
van mijn hobby m’n beroep kon maken, komt 
simpel gezegd door een boek: ‘The 
Domesday Book of MAMMOTH PIKE’. 
Omdat ik hem geholpen had met adressen 
van hengelsportzaken in de Benelux stuurde 
de toenmalige hoofdredacteur van “Angling” , 
Sandy Leventon, me dit imposante boek van 
mijn nu nog altijd zeer goede vriend Fred 
Buller. Ik ging Fred helpen met de nooit 
eindigende zoektocht naar kanjersnoeken 
van 18 kg en liefst meer. Ik kreeg de bijnaam 
“The Pike Ferret” en dat werd ook de naam 
van mijn bedrijf. Deze eerste, nu beduimelde 
en van vele aanvullingen en correcties 
voorziene soft cover uitgave is inmiddels door 
mij heilig verklaard. Ik ken geen relikwie die in 
mijn persoonlijke  hengelsport religie zo 
vereerd wordt als dit meesterwerk van mijn 
inmiddels bijna 88 jaar oude goede vriend 
Fred Buller. Ik heb er geen moeite mee om 
andere relikwieën te delen met andere 
verzamelaars maar dit Domesday Book zal ik 
nooit weg doen, ik heb het immers heilig 
verklaard. 

Jan Eggers

 


