
ALS IK EENS MEER TIJD HAD, DAN... 
 
Op een van de eerste dagen van het nieuwe 
jaar kreeg ik een briefkaartje van VHV-lid 
Willem Cupedo. Hij was nieuwsgierig om te 
horen of ik zijn laatste brief, met aanbod om 
wat dubbele zaken te ruilen, wel ontvangen 
had. Hij had sinds die brief van misschien 2 
maanden geleden niets meer van me 
vernomen. Op zo'n moment realiseer ik me dat 
er heel wat fanatiekere VHV-leden zijn dan 
ondergetekende.  
Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen om 
die missende Mitchell molenslinger, die eerste 
druk van dat kleine AHB boekje of die ABU 
catalogus uit 1956 aan de verzameling toe te 
voegen. Bij mij is het zo dat ik het verzamelen 
van heel veel oude hengelsportzaken 
hartstikke leuk vind, doch er gewoonweg veel 
te kort tijd voor heb. De weg naar de hel is 
geplaveid met goede voornemens, luidt een 
spreekwoord. En ik denk dat ik op geen enkel 
gebied van de sportvisserij in de loop der jaren 
zoveel goede voornemens heb gehad als op 
verzamelgebied. Ik zal er eens een aantal de 
revu laten passeren. Wie weet is het dan zo 
dat er VHV leden zijn die mogelijkheden om te 
ruilen zien en me dan voor het blok zetten 
zodat ik eindelijk onder wat meer druk van 
buitenaf ga doen wat ik al zo lang van plan 
was.  
 
Veel te veel vliegvisboeken  
 
Al vele jaren loop ik met het plan rond om eens 
grote opruiming te houden in de vrij grote 
verzameling vliegvisboeken die ik heb. Begin 
nu niet meteen om een lijst met titels te 
vragen, want die heb ik niet à la minute bij de 
hand. Wel zitten bijna alle titels in de computer 
maar ze zijn niet onderverdeeld in b.v. 
rubrieken zoals snoek, karper, vliegvissen etc, 
maar op naam van de schrijvers gerubriceerd. 
Vaak krijg ik de vraag hoe ik nu in 
hemelsnaam aan zoveel, vooral Engelse, 
vliegvisboeken kom? Heel eenvoudig, door 
goede kennissen in de vliegviswereld die van 
hun boeken af wilden. Zo kocht ik de meeste 
vliegvisboeken van André Steentjes, die 
waarschijnlijk zelf een van de eerste 
Nederlandstalige vliegvisboeken schreef. Ik 
leerde vliegvissen van Hans Durivou en als 
deze vliegvisfanaat weer eens geld nodig had, 
verkocht hij mij boeken, hengels en andere 
zaken op vliegvisgebied. Ik kan zo nog wel effe 
doorgaan, maar feit is dat dit boeken zijn waar 
ik nu weinig affiniteit mee heb. Toch is dat niet 

de hoofdreden dat ik deze boeken t.z.t. eens 
een keer weg doe. De echte reden is 
ruimtegebrek op de boekenplanken. Nu 
moeten er visboeken, catalogi en ingebonden 
jaargangen van Nederlandstalige visbladen in 
dozen worden opgeborgen en die zie ik liever 
op de plaats van die meer dan 100 
vliegvisboeken staan. Dus dit is een van de 
eerste zaken die ik ga regelen als ik meer tijd 
zou hebben.  
 
Een goudmijn van oud ijzer  
 
Laatst was VHV-bestuurslid Iwan Garay bij me 
op bezoek om niet alleen over de voor- en 
nadelen van de nieuwste Dyneema lijnen te 
praten maar natuurlijk ook over oude molens. 
Ik vermoed dat Iwan zo nu en dan tranen in 
zijn ogen kreeg bij het zien van mijn 
ruimtebesparende opbergsysteem voor oude 
molens: grote kartonnen dozen! Hier hetzelfde 
verhaal. Mensen weten dat je geïnteresseerd 
bent in oude hengelspullen sturen je een kapot 
molentje van opa die is overleden of, wat 
gebeurd is, een compleet zeildoeken regenpak 
met bijbehorende zuidwester...  
Je bent dan ergens teveel verzamelaar om het 
terstond in de vuilnisbak te knikkeren, dus ook 
maar ergens bewaren en ik heb dat pak nu 
nog.  
Door vele contacten in het buitenland kreeg ik 
ook molens van over de grens, speciaal uit het 
Oostblok, en zo kan het gebeuren dat ik 
momenteel twee dozen vol met oude molentjes 
heb. Als ik Iwan geloven moet, zitten daar voor 
molenverzamelaars interessante exemplaren 
tussen. En dan heb ik het niet over de nog 
goed functionerende Illingworth no. 3 in 
originele doos. Deze oudste molen, die ik stom 
toevallig in Engeland in een antiekzaakje voor 
een prikkie op de kop tikte, doe ik niet weg. Als 
ik nu eens wat meer tijd had, dan zou ik een 
lijst maken van deze molens en die naar de 
redactie van dit blad sturen om te zien of er 
iets te ruilen valt met andere verzamelaars.  
Let op, ik heb het over ruilen. Ik heb weinig zin 
ze te verkopen want ieder briefje van honderd 
ziet er tenslotte hetzelfde uit.  
 
Het begon met ABU  
 
De allereerste zaken op hengelsportgebied die 
ik gericht begon te verzamelen, waren ABU 
catalogi. Midden 50-er jaren zat ik in Alkmaar 
op school en kwam ik zéééér regelmatig in de 



hengelsportzaak van Cees Bijvoet. Zijn 
bijnaam was "ABU- Keessie". Hij heeft me 
destijds overtuigd van de kwaliteit van deze 
"made in Sweden" producten.  
Ik kreeg daar m'n eerste Tight Lines catalogus, 
soms de Duitse uitgave Petri-Heil en ook een 
keer de Zweedse uitgave Napp och Nytt met 
daarin nog meer informatie dan in de 
buitenlandse uitgaven. Ik las ze diverse keren, 
droomde er van om zelf eens met een foto met 
recordvis in zo'n catalogus te komen en 
automatisch viste ik veel met ABU materiaal. 
En omdat ik nog steeds vis met die ABU 505 
uit 1962 en ABU 506 anno 1971, durf ik te 
beweren dat het oerdegelijk, functioneel 
materiaal was. Maar goed, terug naar die ABU-
catalogi. Ik vond het een sport om ze in zoveel 
mogelijk talen te verzamelen, ook al gaat de 
kennis van de Finse taal niet verder dan dat ik 
weet dat "hauki" snoek betekent en "kuha" het 
Finse woord voor snoekbaars is. Het resultaat 
van vele jaren niet al te fanatiek verzamelen is 
dat ik er nu zo'n 225 bezit en zelfs nog wel wat 
dubbele exemplaren heb.  
Als ik nu eens wat meer tijd had, dan zou ik 
een lijst maken van de diverse uitgaven die ik 
per jaar bezit en de dubbele exemplaren. 
Misschien zijn er wel ABU verzamelaars, in de 
ledenlijst zag ik dat er een stuk of 10 leden 
ABU achter hun naam hebben staan, die 
zoeken naar bv. zo'n Nederlandstalige ABU 
catalogus uit 1978, 1979 of 1980. Ik heb er nog 
enkele dubbel en ruil ze graag voor een 
exemplaar dat bij mij ontbreekt, of iets over 
snoeken.  
 
Boeken over snoeken  
 
Het woord snoeken viel. Een woord met voor 
mij een hele speciale betekenis. Doordat ik m'n 
goede vriend Fred Buller ben gaan helpen met 
het verzamelen van gegevens over 
kanjersnoeken, ben ik min of meer per ongeluk 
in de professionele hengelsportwereld verzeild 
geraakt. Denk nu niet dat ik een hekel aan die 
uit de hand gelopen hobby heb. Integendeel, ik 
wil met niemand ruilen. Maar dat de snoek 
hierdoor een speciaal plekje gekregen heeft, 
zal men nu wellicht beter begrijpen. Wanneer 
de vraag komt welke zaken ik met de meeste 
passie verzamel en waarvoor ze me m'n bed 
uit kunnen bellen, is het antwoord: oude 
snoekboeken en informatie + foto's van grote 
en afwijkende snoeken.  
Met die snoekboeken wordt het al moeilijker 
om er een te vinden als je er al zo'n 250 bezit. 
Toch houd ik me aanbevolen als er leden en 
lezers zijn die van een, bij mij ontbrekend, 

snoekboek af willen. Ik heb genoeg materiaal 
om te ruilen zoals men misschien begrepen 
heeft. Gegevens over snoeken boven de 18 
kilo komen nog steeds uit alle hoeken en gaten 
van de snoekwereld naar Bovenkarspel. Als ik 
eens wat meer tijd had, en minder last van 
huisstofmijt waar ik allergisch voor ben, dan 
zou ik een nieuw Domesday boek over echte 
kanjersnoeken schrijven. Het materiaal is meer 
dan ruim voorhanden, de kennis en de goede 
wil ook, slechts de tijd ontbreekt.  
Oude snoektuigen, kunstaas uit vervlogen 
tijden, beksperders, allerlei systemen om 
aasvis aan te prikken, loodzware bamboe 
snoekhengels en andere zaken op 
snoekgebied vind ik eveneens zeer 
interessant.  
Meer en meer kom ik tot de conclusie dat ik 
me enkel en alleen met deze specialisatie 
bezig moet houden omdat ik anders door de 
bomen het bos niet meer kan zien. Vandaar 
dat ik dit artikel ben gaan schrijven. Ik zou het 
jammer vinden als deze vliegvisboeken, oude 
molens en andere zaken waar ik niet zo erg 
aan gehecht ben, terecht zouden komen bij 
lieden die ze enkel en alleen willen hebben om 
er zoveel mogelijk aan te verdienen. Veel 
liever zie ik ze richting collega-verzamelaars 
gaan die een gat in de lucht springen als ze 
dat ontbrekende boek of simpel uitziende 
molentje zo op de kop kunnen tikken.  
 
Kom dan naar de beurs!  
 
Na het lezen van bovenstaande regels hoor ik 
vele VHV-leden zeggen: Waarom kom je dan 
niet naar de VHV-beurs in Oud-Empel? Het 
antwoord is heel eenvoudig: Als ik eens meer 
tijd had, dan... zou ik dat zeker en vast doen. 
Tot nu toe is het zo geweest dat ik iedere keer 
andere verplichtingen, vaak in het buitenland, 
had en gewoon niet kon komen.  
De tweede remmende factor is dat ik zoveel 
spullen in de aanbieding heb dat het me veel 
te veel tijd kost om ze allemaal "beursklaar" te 
maken. Misschien is dat wel de weg van de 
minste weerstand omdat ik nu niets hoef te 
doen terwijl ik het ergens wel wil en bang ben 
dat ik dan geen tijd heb om te snuffelen naar 
zaken die me interesseren. Hebben andere 
verzamelaars dat probleem misschien ook? 
Eigenlijk vind ik alle oude zaken op 
hengelsportgebied hartstikke leuk, zou ik het 
allemaal wel willen verzamelen, doch de 
nuchtere mens in me zegt me dat ik me beter 
kan specialiseren. Ziedaar het dilemma. Op dit 
moment doe ik eigenlijk niets anders dan 
mezelf voor het blok te zetten door de 



machinerie die moet leiden tot het begin van 
dat opruimen, die inventarisatie en de 
uiteindelijke specialisatie in werking te zetten. 
Dat wil niet zeggen dat ik na publicatie van dit 
artikel met smart zit te wachten op allerlei 
telefoontjes van collega-verzamelaars. Nee, 
wie er interesse in het ruilen van bepaalde 

zaken heeft, doet er goed aan me een briefje 
te sturen. Het adres is: Jan Eggers, Postbus 
31, 1610 AA Bovenkarspel. En als ik dan tijd 
heb, dan... helpen we elkaar!  
 

Jan Eggers 

 
 
 


