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Van Jan… over Jan 
 
Ik geloof dat het op de tweedehandsbeurs in 
Schoten was dat onze voorzitter naar me toe 
kwam met de vraag of ik niet een persoonlijk 
artikel over de kort daarover overleden nestor 
van de Nederlandstalige hengelsport-
journalistiek, Jan Schreiner, kon schrijven voor 
ons clubblad. Ik heb zonder aarzelen meteen 
“Ja” gezegd want ik ben van mening dat we 
deze man die zoveel betekend heeft voor de 
moderne sportvisserij in Nederland en België 
niet genoeg kunnen eren. Voeg daar aan toe 
dat ik van een generatie ben die al vissend 
opgegroeid is met het lezen van de vele 
boeken die Jan Schreiner over –vooral- het 
vissen in de polder schreef. Boeken die vooral 
de sfeer, het plezier maar ook de zaken die 
een bedreiging vormden voor onze hobby, heel 
natuurlijk weergaven. Ik durf te zeggen dat zijn 
boeken en honderden artikelen in 
hengelsportbladen mijn manier van vissen in 
grote mate beïnvloed hebben. Ik weet nog heel 
goed hoe ik, als gevolg van zijn publicaties, in 
de 70er jaren mijn eerste grote snoek levend 
terugzette en dat deze handeling me een heel 
speciaal gevoel gaf. 
Tja, en als je dan ook nog de kans krijgt om 
enkele jaren lang in Voor en Door DE VISSER 
een briefwisseling met Jan Schreiner te 
voeren, dan leer je de man die je al meer dan 
40 jaar bewondert, nog beter kennen. 
 
Met mijn neus tegen de ramen van de 
etalage... 
 
Ik ben op mijn 4de jaar met vissen begonnen 
en dat is ook het jaar waarin het eerste boek 
van Jan Schreiner, “De kunst van het 
snoeken”, volgens alle boekenlijsten uitkwam. 
 

 
50-60 jaar geleden ging iedere gevangen 
snoek zondermeer mee naar huis voor de 
pot, Jan Schreiner zijn artikelen brachten 
hierin een verandering. 

 

Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat in de 
tweede uitgave van het visblad De 
Hengelsportwereld van juli 1947 al een bijna 
halve pagina grote advertentie voor dit boek 
verschijnt. De uitgever van zowel dit boek als 
dit visblad is de firma A. J. Bronswijk uit 
Oostburg, Z.V en dat staat voor Zeeuws-
Vlaanderen. De hoofdredacteur van dit blad is 
J. P. Schreiner uit ’s-Gravenhage. 
 

 
Jan Schreiner viste ook graag met de droge 
vlieg in de heldere Hollandse poldersloten. 

In de volgende nummers lees je dan ook dat 
door papierschaarste dit boek niet gedrukt kan 
worden en tijdens een gesprek dat ik hierover 
had met Jan Schreiner, vertelde deze me dat 
dit boek uiteindelijk pas in 1948 gedrukt werd. 
Het is trouwens niet zijn eerste boek want 
tijdens een onderduikperiode in 1943 schreef 
hij al het boek “De Polder In” dat pas in 1949 
uitkwam. 
En dat boek was dan weer het allereerste 
visboek dat ik kreeg en dat ik nog steeds 
koester. 
Midden 50er jaren werd ik abonnee van "De 
Sportvisser” en las ik met heel veel plezier de 
artikelen van Jan Schreiner die toen in de 
redactie zat. Vooral de artikelen over het 
vissen met kunstaas in de polder mochten zich 
in mijn belangstelling verheugen, vooral toen ik 
als Sinterklaascadeau het boek “Flitsend 
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Nylon” kreeg. Nu was “Flitsend Nylon” ook de 
naam van de hengelsportzaak die Jan 
Schreiner en Willem Persoon op 1 september 
1956 aan het Kleine-Gartmanplantsoen 33 in 
Amsterdam openden en daar begint mijn 
“eerste ontmoeting” met Jan Schreiner. Ik 
woonde toen in De Rijp, een kleine 40 km van 
Amsterdam, en zo nu en dan ging ik met mijn 
ouders met de bus naar onze hoofdstad om 
kleren en andere in het dorp niet verkrijgbare 
spullen te kopen. In het voorjaar van 1957 ging 
ik op een zaterdagmiddag met mijn vader naar 
Amsterdam en ik had hem verteld dat ik bij 
deze hengelsportzaak kunstaas wilde kopen. 
Ik wist dat we vlak bij het Leidseplein moesten 
zijn en op een gegeven moment stond ik dan 
voor deze zaak die natuurlijk een veel groter 
assortiment hengelsportmateriaal had dan de 
klompen- en bezemzaak van de Weduwe van 
Braam in ons dorp. 
 

 
En toen waren er nog de nodige 30 cm plus 
ruisvoorns te vangen. 

Ik keek mijn ogen uit naar al die mooie 
molentjes, hengels, soorten nylon en niet te 
vergeten het grote assortiment kunstaas. Ik 
zag hoe Jan Schreiner himself in de winkel een 
klant de buiging van een werphengel liet zien 
maar ik zag ook de prijzen van de spullen in de 
etalage. Die waren van een zodanig hoog 
niveau dat mijn budget verre van toereikend 
was en ik de toch wel moeilijke beslissing nam 
om niet naar binnen te gaan. Temeer niet 
omdat mijn vader die destijds nog niet viste, ik 
leerde het hem een paar jaar later, het zonde 
van de duur verdiende en gespaarde centen 
zou vinden. Daar kwam nog bij dat ik deze 
spaarcenten eigenlijk gedacht had voor een 5 
meter bamboe snoekhengel met koper in 
koper bussen die ik een paar maanden later 
alsnog bij de Wed. van Braam kocht… Kort 
daarna “ontdekte” ik de vooral in Abu spullen 
gespecialiseerde winkel van Cees Bijvoet en 
ben daar klant geworden en kon zo toch aan 
moderne spullen voor de kunstaasvisserij 
komen 

Je zou kunnen zeggen dat mijn geplande 
bezoek aan de schrijver die ik toen al 
bewonderde, totaal in het water viel. Het is juist 
daarom dat ik 40 jaar later met meer dan 
normale motivatie met Jan Schreiner de 
rubriek “Van Jan … Aan Jan” begon. 
 
De kracht van de herkenning 
 
Ik ben een polderkind in hart en nieren en dat 
zal nooit meer veranderen. Ik heb op zee, op 
grote rivieren, op meren net zo groot als 
Nederland en kleine beekjes gevist, maar vis 
eerlijk gezegd nog altijd het liefst in een echte 
Hollandse poldersloot. Ik schrijf deze tekst 
begin juni en dat is de periode dat ik bijna 
iedere avond met een lichte karperhengel en 
een ietwat aangepaste feederhengel in de 
polder op aal ga vissen. Ik vis dan met een 
worm op de kleine haak maatje 8 en de 
roodwitte drijvertjes dansen nog net als 50 jaar 
geleden bij een aanbeet. 
Ik kan intens genieten van zo’n mooie 
zomeravond met ondergaande zon, vooral als 
ik met smerige handen weer zo’n gladde 
jongen mag onthaken… 
Wat later in het seizoen komt dan weer de 
spinhengel tevoorschijn met aan de onderlijn 
ook net als heel vroeger een onverzwaarde 
spinner of een plug. Ik denk dat ik er niet zo 
heel ver naast zit als ik vertel dat ik de 
basistechniek, materiaalkennis en het denken 
als een snoek, vooral geleerd heb uit de 
boeken van Jan Schreiner. Of die kennis nu uit 
“Flitsend Nylon”, “De Polder In”, “Vastslaan en 
Strakhouden” of “Tussen Ruisend Riet en 
Plompeblad” komt, maakt niet uit, ik heb al die 
boeken met heel veel plezier gelezen. 
Nog even een interessante opmerking over het 
laatste boek hierboven vermeld dat uitkwam in 
1963 en deze titel doet je meteen al aan de 
polder denken. Ik heb dit pocketboek destijds 
in mijn diensttijd vele malen gelezen en vooral 
de roofvisverhalen van praktische 
aantekeningen voorzien. Toen wist ik niet dat 
Jan Schreiner in de herfst van 1947 een artikel 
geschreven had met de titel: “Tussen 
Plompeblad en Ruisend Riet”, de geschiedenis 
herhaalt zich. 
Voor mij zijn vooral deze Elsevier-pockets de 
boeken van Jan Schreiner waar ik het meeste 
lees- en leerplezier aan beleefd heb. Het 
woordje ‘beleven’ is hier prima op zijn plaats. 
Al lezende over vooral die poldervisserij kwam 
ik vele situaties tegen die ik zelf ook 
meemaakte en die zo herkenbaar waren dat je 
dacht dat je het zelf had kunnen opschrijven. 
Ik denk wel eens dat mijn manier van het 
beschrijven van hetgeen ik vissend meemaak, 
een duidelijke link heeft naar de manier 
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waarop Jan Schreiner zijn boeken en artikelen 
schreef. Hij liet ook heel duidelijk het plezier 
dat een mooie visdag in de polder geeft in zijn 
teksten doorklinken en dat is voor mij ook de 
essentie van vissen. 
 

 
Een stapeltje van 43 Schreiner boeken en 
dat zijn ze nog niet eens allemaal. 

Ik heb nog wel eens contact met collega’s over 
deze materie en men is het er vrij eensgezind 
over dat de pennenvruchten uit deze periode 
zich gemakkelijker laten lezen dan de meer 
technische verhandelingen over haken, 
hengels, lokaas en quiver- en swingtip uit de 
80er en 90er jaren van alweer de vorige eeuw. 
Toen ik tijdens een interview Jan Schreiner 
vroeg wat hij zelf zijn beste boek vond, kwam 
er een onverwacht antwoord: ‘De gouden 
krab”, een bundeling van 52 verbazende 
vertellingen die hij in 30 jaar verzameld had.  
 
Op zich ook weer niet zo verwonderlijk als men 
weet dat Jan Schreiner ook verhalen, die niets 
met vissen te maken hebben, voor dames-
bladen schreef… 
Wat mij dan weer wel verbaast, is het feit dat 
van de ca. 50 hengelsportboeken die hij 
schreef, er slechts één vertaald is en in het 
buitenland is uitgegeven. In 1975 verscheen 
namelijk “La nouveau dictionnaire de la pêche” 
van Jean Schreiner en ik weet dat hij trots was 

op deze vertaling van zijn “Encyclopedie voor 
de Sportvisserij” die al in 1960 uitkwam.  
 
Op weg naar een weidelijke manier van 
vissen. 
 
Ik zou natuurlijk nog allerlei interessante 
artikelen en discussies uit de verschillende 
bladen, waaronder het blad waar ik zelf iedere 
maand voor schreef, Voor en door DE 
VISSER, kunnen aanhalen. Jan Schreiner kon 
ook een zeer scherpe pen hebben als hij het 
met bepaalde beleidsbeslissingen op 
hengelsportgebied niet eens was. Vooral het 
beleid van de OVB en het Ministerie van 
Landbouw en Visserij waren vaak, en volgens 
mij niet ten onrechte, het onderwerp van zijn 
kritiek. Trouwens, en ik kom daar later nog op 
terug, de echte Jan Schreiner zag je vooral als 
je met hem in debat ging over zaken waar je 
een andere mening over had dan hij. 
 

 
Dat hij als eerste deze Hengelsport 
Promotieprijs kreeg, was meer dan 
verdiend! 

Ik had in de zeventiger jaren weinig direct 
contact met Jan Schreiner ook al viste ik wel 
met “Fair Play”-hengels en las ik zijn artikelen 
heel nauwgezet. Vooral zijn betoog om op een 
meer verantwoorde manier met snoek om te 
gaan, sprak me heel erg aan. 
De kwaliteit van vele polderwateren ging 
zienderogen achteruit en van helder snoek-
ruisvoorn water veranderden veel poldersloten 
in snoekbaars-brasem water en de snoek 
kreeg het alsmaar moeilijker. De verbraseming 
van onze mooie poldersloten baarde hem echt 
zorgen. Maar toch is dit niet de aanzet 
geweest van zijn kruistocht tegen het doden en 
meenemen van snoek. 
Ik weet dat ik dit onderwerp een keer bij hem 
thuis in Purmerend aangesneden heb en vroeg 
hoe en waarom het gekomen is dat hij het 
terugzetten van snoek ging promoten. Hij 
antwoordde me dat hij met een paar vismaten 
in een van zijn geliefde polders op de grens 
van Noord- en Zuid-Holland aan het snoeken 
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was en dat ze tussen de 15 en 20 snoeken 
gevangen en gedood hadden. Deze snoeken 
werden meegezeuld naar het erf van de boer 
op wiens land ze snoekten. Jan deed min of 
meer zijn beklag bij deze boer dat het toch 
hard werken was om al die dode snoeken mee 
te nemen. Het nuchtere antwoord van deze 
boer was toen: “Maar waarom zetten jullie ze 
niet levend terug?” Tja, daar hadden ze nog 
nooit aan gedacht, dat was in die tijd “not 
done” en er waren altijd wel vrienden, 
kennissen en familie die een snoek lustten. 
Maar naarmate men meer over deze 
“boerenwijsheid” nadacht, des te meer groeide 
het besef dat snoek levend terugzetten veel 
positieve aspecten met zich meebracht. Jan 
Schreiner begon steeds meer artikelen over dit 
weidelijke vissen op snoek te publiceren en er 
ontstond een interessante brede discussie 
over dit onderwerp. Veel bestuurders van 
visclubs en federaties waren bang dat het 
terugzetten van snoek een enorme teruggang 
in de hoeveelheid te vangen witvis met zich 
mee zou brengen, een vrees die ongegrond is. 
Als je wilt dat de teruggezette snoek een 
behoorlijke overlevingskans heeft, is het zaak 
om te zorgen dat snoek vooraan in de bek 
gehaakt wordt. Dat betekende dus naast de 
toenemende promotie van het snoeken met 
kunstaas, ook een mentaliteitsverandering als 
men met levend aas op snoek viste. Ik heb Jan 
Schreiner eens horen zeggen dat hij en zijn 
vismaten tijdens en na W.O. II de snoek 
behoorlijk de tijd gaven om de aasvis naar 
binnen te werken voordat ze aansloegen. Zat 
de haak dan diep in de slokdarm, dan was de 
snoek “goed gehaakt” en natuurlijk al 
zondermeer ten dode opgeschreven. Een 
goede manier om als je met levend- en dood 
aas op snoek viste de snoek voor in de bek te 
haken, was het gebruik van een takel en daar 
werd ook reclame voor gemaakt in zijn 
artikelen. 
Zelf heb ik daar ook veel promotie voor 
gemaakt, vooral in de beginjaren van de SNB, 
en weet dat die op 14 maart 1984 is opgericht.  
Mijn directe contacten met Jan Schreiner 
beperkten zich in die periode tot wat 
gesprekken op de OVB-persdag en op 
beurzen. 
Jan Schreiner schreef in de 80er jaren wel 
regelmatig artikelen in Voor en door DE 
VISSER en omdat ik toen ook nog maar 
gewoon freelance medewerker was, werd het 
redigeren van zijn artikelen door 
hoofdredacteur Oscar van Nooten en uitgever 
Alfred de Scheemaecker gedaan. Maar dat 
veranderde begin 1990 want toen werd ik 
hoofdredacteur Nederland van DE VISSER en 
mocht ik me ook bezig houden met het 

redigeren en corrigeren van de teksten van de 
Nederlandse medewerkers aan ons, zo voelde 
ik het echt, boekske.. 
 

 
Jan Schreiner met rokende pijp en lichte 
spinhengel in een Westfriese 
kleipoldersloot. 

 
Een goede en leuke, nooit gedachte 
samenwerking. 
 
Tja, het was in het begin een ietwat vreemde 
gewaarwording om de teksten van de schrijver 
die je bewondert en waarvoor je een groot 
respect hebt, soms wat in te korten of langer te 
maken en hier en daar te corrigeren. Nu was 
het zo dat Jan Schreiner nooit hoefde te 
vragen of hij een onderwerp over een bepaald 
artikel mocht schrijven. Hij stuurde gewoon zijn 
teksten naar de redactie die de eer had om te 
bepalen wanneer ze geplaatst werden. Zijn 
honorarium werd betaald met advertenties 
voor zijn hengelsportzaak die nu in de Roelof 
Hartstraat 30-32 gevestigd was en nog steeds 
is. 
Ik kon die vrijheid die Jan Schreiner van Alfred 
de Scheemaecker kreeg, heel best begrijpen, 
maar omdat ik gewend ben volgens een goede 
planning te werken, besloot ik, net als ik al 
deed met de andere Nederlandse auteurs, ook 
met Jan Schreiner een planning van te 
schrijven artikelen voor een bepaalde maand 
te maken. Ik stuurde hem een lijst van 
mogelijke onderwerpen en maakte dan een 
afspraak om hem thuis aan de Burgemeester 
D. Kooimanweg 70 te bezoeken. Best leuk die 
bezoeken en we hadden het meestal meer 
over die goeie ouwe tijd van net na de oorlog 
dan over de actuele situatie in 
hengelsportland. Tegen het einde van mijn 
bezoek noteerde ik dan nog snel zijn voorkeur 
voor bepaalde onderwerpen en stuurde het 
programma dan later met de deadlines naar 
hem toe en dat ging prima. Nou ja, prima, in 
het begin van de 90er jaren was het met de 
fysieke toestand van Jan Schreiner ook vallen 
en opstaan. Ik heb hier een brief van april ’92 
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voor me liggen waarin Jan Schreiner me vertelt 
dat hij in de lappenmand zit, last heeft van 
evenwichtsstoornissen, niet buiten kan lopen, 
laat staan autorijden en dat diverse 
specialisten niet kunnen ontdekken wat de 
oorzaak is. Dat betekende voor mij dan weer 
dat ik mijn planning moest veranderen omdat 
“Ome Jan” zoals Oscar, Alfred en 
ondergetekende hem noemden, een tijdje niet 
zou schrijven. Ik zie in diezelfde brief staan dat 
hij hoopt dat hij binnen afzienbare tijd in staat 
zou zijn met me te gaan vissen. Welnu, die 
speciale visdag van de twee Jannen is er 
gekomen, in februari 1993, daarover in een 
volgende alinea meer en nu eerst nog wat 
informatie over zijn artikelen van die periode. 
Omdat Jan Schreiner vanwege nogal wat 
lichamelijk ongemak, steeds minder de polder 
waar hij zo graag verbleef, kon bezoeken, 
gingen zijn onderwerpen voor artikelen meer 
de technische kant uit. Ik heb hier een map 
met de originele artikelen naast me liggen en 
zal er een paar artikelen uit halen: Over 
swingtips annex quivertips, Over stilstaand 
water en swingtips, Over swingtip- en 
ledgerhengels, quivertip, multi-quiver, winkle 
picker en feederhengels en twee artikelen over 
“Vissen en vangen met swingtips”. Eerlijk 
gezegd vond ik het een beetje teveel “geswing” 
en probeerde ik hem te bewegen meer over 
het vissen op roofvis in de polder te schrijven. 
Maar dan merk je dat hij dit moeilijker vindt 
omdat de ouderdom met zijn vele gebreken 
verhindert dat hij met de spinhengel de polder 
in kan. 
 

 
Hier dril ik de eerste van de 10 snoeken die 
ik deze gedenkwaardige dag zou vangen. 

Tijdens onze visdag in februari 1993 komen we 
tot de conclusie dat een soort briefwisseling 
over voor de lezers interessante onderwerpen 
tussen beide Jannen een goede oplossing kan 
zijn om de vele aspecten van het moderne 
vissen te behandelen. Ik mag iedere keer de 
onderwerpen aandragen en we zullen wel 
horen wat de lezers ervan vinden. Voordat ik 
het verder ga hebben over deze door zeer veel 

lezers gewaardeerde briefwisseling, wil ik ook 
nog iets vertellen over de bijzondere visdag die 
we in mijn polders beleefden. 
 
De ene polder is de andere niet 
 
Toen ik Jan Schreiner ophaalde in Purmerend 
was het prima snoekweer, bewolkt en soms 
een klein beetje motregen, een kabbel op het 
water en niet te koud. Ik had in de ochtenduren 
vismaat Peter Nan meegenomen om foto’s te 
maken want het was tenslotte een uniek 
moment. We gingen eerst in wat heldere sloten 
in de buurt van Hoorn vissen en daar hadden 
we meteen al een kleine discussie over de 
verschillende interpretaties die we van het 
fenomeen helder water hadden. Ik vond een 
zichtdiepte van 40- 50 cm al behoorlijk helder 
en Jan Schreiner vond het helemaal niet 
helder. Hij had het over water dat er uit zag als 
slecht gezette koffie in een vijfderangs 
koffiehuis, een uitdrukking die ik nooit meer zal 
vergeten. 
Ik viste met een tandemspinner met 2 bladen 
maatje 5 en de andere Jan met een spinner 
van 25 mm aan een 5 grams spinhengeltje. 
Jan Schreiner had ook nog een “zware” 10 
grams spinhengel met 45 mm terrible spinners 
mee genomen maar die was nog licht te 
noemen vergeleken met mijn zwaardere 
uitrusting die ik dan weer nogal vrij licht vond. 
Maar wie ben ik dat ik de “Godfather” van de 
kunstaasvisserij in Nederland moet vertellen 
waarmee hij in mijn polders moet gaan vissen? 
Ik voelde me daar niet toe geroepen en nam 
aan dat Jan Schreiner wel zou veranderen als 
hij zag dat ik meer ving. Dat ik meer ving, was 
na een uurtje al te zien en zo tegen het 
middaguur toen het tijd werd om bij mij thuis te 
lunchen, was de stand 5 tegen 0 voor 
ondergetekende. In de middag visten we rond 
Venhuizen en daar was het water nog dikker 
en Jan Schreiner had er moeite mee om te 
geloven dat hier veel snoek zat. Maar ja, toen 
ik op een gegeven moment vertelde dat ik ging 
proberen om er een onder de weg, dus in een 
duiker, te vangen met een tandemspinner met 
koplood, verklaarde hij me voor gek. Maar zo 
gek was ik niet, wat ook bewezen werd door 
een snoek van 107 cm van deze stek. Ik kreeg 
hem nog zover dat hij met deze mooie snoek 
op de foto ging. Toen we om 16.00 uur 
stopten, was de stand 10 snoeken voor mij, nul 
voor mijn gast en ik was dus een zeer slechte 
gastheer. Niet dat Jan Schreiner daar 
problemen over maakte, hij vond het een 
interessante zaak en onze allereerste 
briefwisseling in de nieuw rubriek Van Jan… 
Aan Jan, ging over deze visdag. Een van de 
conclusies was dat dit soort grijze kleipolders 
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niet de polders zijn waar Jan Schreiner graag 
in vist, die houdt van heldere poldersloten met 
veel waterplanten. Ik paste me deze dag aan 
de omstandigheden aan en dat deed mijn gast 
niet en de resultaten laten zien wie gelijk had. 
 

 
Deze metersnoek van 107 cm, bewees dat 
er in het troebele water van "mijn grijze 
polders" wel degelijk grote snoek zit, het 
was de kers op de taart die dag. 

Al met al een zeer gedenkwaardige visdag en 
ik ben blij dat ik er de nodige foto’s van 
gemaakt heb. Dat door deze dag ook de 
briefwisseling in DE VISSER is ontstaan, gaf 
me een heel goed gevoel want daardoor heb ik 
ook Jan Schreiner beter leren kennen. 
 
Niet teveel voor eigen parochie laten 
preken. 
 
Terug naar onze briefwisseling die toch wel 
enkele jaren geduurd heeft en die over 
uiteenlopende onderwerpen ging. In het begin 
liet ik Jan Schreiner zijn gang gaan wat betreft 
de keuze van de onderwerpen maar op een 
gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat 
hij het liefst over zaken schreef die zijdelings 
met de spullen die hij in zijn zaak verkocht, te 
maken hadden. Ik weet het, zijn stokpaardjes 
waren zo licht mogelijk vissen; hengels, 
molens, lijnen en kunstaas die heel 
nauwkeurig op elkaar afgestemd diende te 

worden en niet te vergeten zaken als 
arbeidsvermogen, testcurve en het juiste 
werpgewicht van werphengels. 
Ik had dan wel eens het idee dat hij bezig was 
zijn Fair Play hengels extra te promoten en dat 
was natuurlijk zijn goed recht. Maar of de 
lezers maand in maand uit op een soort 
“advertorial” voor deze producten zaten te 
wachten, betwijfelde ik. Aan de ene kant zat ik 
met het heilige respect dat ik voor Jan 
Schreiner koesterde maar aan de andere kant 
met de lezers die ik graag een interessant 
artikel wilde geven. Ik heb toen voor mijn 
gevoel de knuppel in het hoenderhok gegooid 
door op een aantal onderwerpen, ik denk dan 
aan mijn visie van zo zwaar mogelijk vissen, 
de voordelen van dyneema lijnen en het 
gebruik van groot kunstaas en jerkbaits, dwars 
tegen zijn meningen, die hij al tientallen jaren 
verkondigde, in te gaan. Het gevolg was dat hij 
hierop nogal heftig reageerde en we min of 
meer de echte Jan Schreiner, die het vroeger 
ook vaak niet eens was met de gevestigde 
orde, zagen. Die briefwisseling vond ik echt 
geweldig, hoewel er ook lezers waren die 
dachten dat we de grootste ruzie hadden en 
elkaar niet konden luchten of zien. Dat laatste 
was echt niet het geval, we vonden het zelf 
ook een zeer interessante rubriek die ik echt 
nog wel eens mis. Ik weet het, we hebben nu 
dan wel veel discussies op de verschillende 
websites op het internet, maar ik zie daar veel 
te veel lieden reageren die van veel zaken 
weinig tot geen verstand hebben. Dat is ook de 
reden dat ik niet mee doe met allerlei 
discussies die vaak verzanden in geouwehoer 
over bijzaken. 
Het leuke was dat we altijd onderwerpen 
genoeg hadden om over te schrijven maar 
helaas moest Jan Schreiner door zijn steeds 
slechter wordende gezondheid op een 
gegeven moment het besluit nemen er mee te 
stoppen. Ik heb de brief waarin hij dit besluit 
meedeelt nog, trouwens alle originele brieven 
en artikelen van 1990 tot aan zijn dood bezit ik 
ook nog en misschien moeten we daar ooit 
nog eens iets mee doen. Het kaarsje was 
langzaam opgebrand en we kunnen stellen dat 
de laatste jaren voor hem niet gemakkelijk 
waren. 
Ik prijs me gelukkig dat ik met hem heb mogen 
samenwerken en ben van mening dat 
sportvissend Nederland heel veel aan deze 
sportvisser in hart en nieren te danken heeft. 
Laat ik het hier maar bij laten. Jan bedankt 
voor alles wat ik van je geleerd heb, andere 
Jan. 
 

Jan Eggers 


