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Spullen waaraan ik zeer gehecht ben. 
 

Nu ik midden 2008 de eerbiedwaardige leeftijd 
van 65 jaar bereikt heb, en me dus iedere 
maand mag verheugen in een financiële 
bijdrage van enkele sponsors, is de noodzaak 
om iedere dag te werken voorbij. Ik heb de 
laatste jaren al een aantal klussen afgestoten, 
vooral het bezoeken van allerlei 
hengelsportbeurzen heb ik op een laag pitje 
gezet, en ga vooral dingen doen die ik, en ook 
mijn vrouw, leuk vinden. Daar hoort zeker zeer 
regelmatig snoeken in de polder bij en ook het 
schrijven van nieuwe boeken over snoek staat 
in de planning. Fietsen in diezelfde polders, het 
bezoeken van een aantal buitenlandse 
“droomlocaties” met vooral veel cultuur en zon 
alsmede meer aandacht voor de kleinkinderen 
zijn zaken die ik mijn vrouw beloofd heb. Er is 
echter nog een activiteit die ik aan mijn 
echtgenote beloofd heb: een goede 
inventarisatie en mogelijk daarna een 
vermindering van alle spullen op 
hengelsportgebied die ik in mijn lange visleven 
“verzameld” heb. 
Ik zet verzameld tussen aanhalingstekens 
want een echte fanatieke verzamelaar ben ik 
niet. Ik heb het gevoel dat ik veel leuke 
visspullen van vroeger langer bewaard heb 
dan andere vissers. Waarom ik ze bewaarde? 
Vooral om de gevoelswaarde die ze voor me 
hadden en veel minder om de waarde in geld. 
 
Je gaat nadenken over het toekomstige 
einde. 
 
Naarmate een mens ouder wordt, komt hij tot 
het besef dat er een moment gaat komen dat 
hij moet nadenken over wat er met de spullen 
die hij verzameld heeft, moet gaan gebeuren. 
Mijn vrouw heeft na zo’n 40 jaar samen zijn 
geen flauw idee welke hengelsportboeken, 
molens, hengels, kunstaas en catalogi 
interessant zijn voor verzamelaars en welke 
niet. Als ik haar een plezier zou doen zou ik al 
deze zaken moeten voorzien van een 
prijskaartje, maar ik ga liever met een 
spinhengel de polder in dan deze inventarisatie 
maken. 
Maar ergens heeft ze best gelijk en ik heb me 
voorgenomen een lijst met prijskaartje van de 
meest gewilde verzamelaarobjecten te maken. 
Toen ik daar onlangs eens over nadacht, 
kwam ik tot de interessante conclusie dat de 
duurste zaken vaak niet de dingen zijn waar ik 
het meeste aan gehecht ben. Even 
tussendoor: ik vind dat woordje gehecht heel 
apart want het Duitse woord voor snoek is 
tenslotte Hecht en daar heb ik honderden 

artikelen voor Duitse hengelsportbladen over 
gemaakt en doe dat nog steeds met veel 
plezier. 
Als ik naar de allereerste wisselbeker, destijds 
in 1958 gesponsord door de Amstelbrouwerij, 
kijk die ik als jongste seniorenlid wist te 
winnen, komen er heel veel herinneringen aan 
die spannende baarscompetitie van 
Vischcollege “ De Hengelaar” uit De Rijp naar 
boven. Ik was apetrots op deze prestatie en 
nog meer toen ik een jaar later als 16 jarige 
nogmaals kampioen werd en de wisselbeker 
mocht houden.  
 

 
ik ben nog altijd zeer trots op deze 
wisselbeker 

Voor mij heeft deze beker een heel hoge 
gevoelswaarde die niet in geld is uit te 
drukken. Zou ik dit blikken ding echter te koop 
aanbieden op de komende Eurobeurs, zou hij 
waarschijnlijk niet meer dan een paar euro 
opbrengen. 
Maar zo zijn er ook spullen die ik ongeveer 30 
jaar geleden gekregen heb en toen nog geen 5 
Engelse ponden kostten en nu het 
honderdvoudige op een veiling opbrengen. 
Als voorbeeld noem ik het boek dat mijn leven 
compleet veranderd heeft: The Domesday 
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Book of Mammoth Pike van mijn goede vriend 
Fred Buller. 
 

 
Dit boek heeft mijn leven totaal veranderd 

Ik kreeg dit boek toegestuurd van  Sandy 
Leventon die destijds hoofdredacteur van het 
Engelse hengelsportblad Angling was en het in 
de tussentijd tot hoofdredacteur van het 
bekende blad Trout and Salmon geschopt 
heeft. 
De reden dat hij mij dit boek stuurde was de 
hulp die ik hem gegeven had bij het zoeken 
naar mogelijke adverteerders en 
verkooppunten voor zijn blad in Nederland. 
Ik weet nog goed hoe ik dit fantastische boek 
in korte tijd verslond, doch ietwat ontgoocheld 
was over het ontbreken van grote snoeken van 
het vaste land van Europa. Omdat het adres 
van Fred Buller op een van de eerste pagina’s 
stond en hij de lezers verzocht gegevens van 
grote snoeken boven de 35 pounds naar hem 
te sturen, ben ik gaan snuffelen in oude 
hengelsportbladen. Ik vond op een paar 
winteravonden gegevens van zo’n 40 snoeken 
boven deze grens van 16,2 kilo en stuurde die 
naar “Hollytree” in Great Missenden. 
Tja, en zo is het begonnen en in juni 1982 
schreef Fred in dit Domesday Book de 
volgende regels: “Jan, looking back it was this 
book which brought us together. Perhaps one 
day we shall be looking back to a book done 
together! Fred Buller, June 1982” 
Ruim 26 jaar later blijkt bovenstaande wens 
aardig uitgekomen want naast de intensieve 
samenwerking aan “Pike and the Pike Angler” 
dat aan Richard Walker, Hugh Falkus en een 
zekere Jan Eggers is opgedragen, heb ik Fred 
aan veel foto’s en informatie voor nog 6 
boeken geholpen. Hij heeft me onlangs nog 
verteld dat het nu echt mijn beurt is om een 
vervolg op het Domesday Book te maken en ik 
hoop dat Fred, die nu 82 jaar is, over een paar 
jaar de doop van dit “Kanjersnoekenboek” kan 
meemaken. 
Dit boek van nog geen 5 Engelse ponden 
kostprijs is echt een collector’s item en ik ken 
twee Engelse verzamelaars die het dolgraag 

voor een zeer hoge prijs willen overnemen. Ze 
hebben pech want ik heb al met mijn zoon 
afgesproken dat hij het later erft en hopelijk 
gaat het daarna naar mijn kleinzoon, er zit 
immers een groot stuk familiegeschiedenis aan 
vast. 
Ik neem aan dat iedere verzamelaar begrijpt 
dat dit boek, en ook de andere boeken van 
Fred Buller, heel speciaal voor me zijn en ik er 
dus zeer aan gehecht geraakt ben. 
 
De beste molens die er bestaan! 
 
Het gebeurt vrij vaak dat ik aan de waterkant 
de vraag krijg of ik met een nieuw type 
werpmolen vis. De vraagsteller kijkt dan zeer 
belangstellend naar de rode Abu 505 of de 
grijze Abu 506 molen met gesloten kap. Als ik 
hem dan vertel dat deze molens niet alleen 
meer dan 40 jaar oud zijn maar ook nog eens 
40 jaar intensief gebruikt zijn, zie je de 
verbazing op zijn gezicht komen. 
 

 
met deze molens vis ik al heeeeel lang met 
veel plezier 

Ik weet nog goed dat ik begin 60er jaren na 
vlijtig sparen bij de hengelsportzaak van Cees 
Bijvoet in Alkmaar de toch wel revolutionaire 
rode Abu 505 molen met halfgesloten kap 
kocht. Voor die tijd een vrij dure molen, ik 
betaalde er de somma van 58 guldens voor. 
Maar daar heb ik nooit een seconde spijt van 
gehad, het is zeer waarschijnlijk een van de 
beste investeringen op hengelsportgebied 
geweest die ik ooit gedaan heb. Deze rode 
Abu 505 heb ik nog steeds, dat is te zien aan 
het ontbreken van de gladde roestvrijstalen 
ring die enkele jaren na de introductie op de 
kap werd aangebracht. Hoeveel snoeken, 
snoekbaarzen, baarzen en niet te vergeten 
palingen ik met deze molen en zijn latere 
familieleden ik gevangen heb, weet ik niet. Wel 
weet ik dat ik gisteravond, dat was maandag 
25 augustus 2008, nog twee dikke palingen 
met een Abu 506 gevangen heb. 
Er zijn sportvissers geweest die deze molens, 
die tussen 1962 en 1983 geproduceerd zijn, 



 . 

niet het succes vonden dat Jan Eggers en veel 
andere sportvissers ze toedichtten. Eerlijk 
gezegd was ik daar blij mee want zo kwamen 
er regelmatig aanbiedingen van deze molens 
die ik dan kocht of ruilde voor normale 
spinmolens. Natuurlijk, het helpt als je in je 
artikelen in Voor en door DE VISSER schrijft 
dat je op zoek bent naar een dergelijke molen. 
Naast de standaardmodellen 505 en 506 
kwam ik zo ook in het bezit van de modellen 
501, 503, 506-M, 507 en 508 en ik zal ze niet 
snel verkopen. 
Later zijn er soortgelijke molens door Abu 
gemaakt, ik denk dan aan de Abu Gold Max 
507 en de Abu-Garcia 1044 doch die waren 
kwalitatief stukken minder dan de oude 
modellen die in Zweden geproduceerd werden. 
Voor Abu hadden deze molens een groot 
nadeel: ze waren veel te goed, hadden dus 
een lange levensduur en werden slechts 
mondjesmaat door nieuwe Abu molens 
vervangen. Het is echt Zweedse kwaliteit met 
vooral veel voordelen in de praktijk. Het leuke 
is dat de prijs van de oude exemplaren 
tegenwoordig hoger ligt dan de aanschafprijs 
van destijds. Je kunt dus ook financieel van 
een goede investering spreken. 
 
Het was geen seksboek… 
 

 
Twee uitgaven die heel belangrijk voor me 
waren 

Ik noemde al eerder de boeken van Fred 
Buller, de man die mijn leven veranderde en 
een heel goede vriend geworden is, waar ik 
zeer aan gehecht ben maar er zijn er nog een 
paar die ik voor geen goud kwijt wil. Dat is 
allereerst het boek waar ik heel veel over het 
moderne vissen in de polder uit geleerd heb: 
“Flitsend Nylon” van Jan Schreiner. En wel de 
verbeterde 6e druk die dateert uit april 1962. 
Dat is de periode waarin ik voor 22 maanden in 
militaire dienst mocht en zo arm was als een 
kerkrat want van Fl. 1,10 soldij per dag kun je 
weinig kopen. Daarom was ik zeer tevreden 
met het cadeau dat ik van mijn ouders toen op 

mijn verjaardag kreeg: de 6e druk van dit 
meesterwerk van Jan Schreiner. 
Ik weet niet hoe vaak ik vooral de 
hoofdstukken over kunstaas en het spinnen op 
snoek en baars gelezen heb, maar ik weet wel 
dat ik vanaf toen verslaafd geraakt ben aan het 
vissen met kunstaas. Ik heb bij het lezen van 
vooral de boeken die hij tot circa 1975 schreef 
heel vaak het idee en gevoel gehad dat ik deze 
gebeurtenissen ook zelf meemaakte in de 
polder. 
De herkenbaarheid was zeer groot, je beleefde 
de spanning tijdens de dril, het tevreden 
gevoel als je de vis op de kant had en dat 
vissen vooral een plezierige bezigheid was. Ik 
ben hem daarvoor altijd dankbaar geweest 
want zijn artikelen en boeken hebben me de 
struinende kunstaasvisser van het 
poldergebeuren gemaakt die ik nu ben. 
Dit boek kreeg dus een prominente plaats op 
de boekenplank in mijn ouderlijk huis en ik zal 
het heel wat keren als een soort naslagwerk 
geraadpleegd hebben. 
Toen het einde 60er jaren zover was dat ik 
ging verhuizen naar een eigen stek in de 
nieuwbouw van het mooie dorp De Rijp, zocht 
ik samen met mijn vrouw de spullen die ook 
van adres moesten veranderen uit. Bij het zien 
van mijn lievelingsboek, zonder omslag met 
springende baars want die was al gesneuveld, 
kreeg ik de vraag: “Moet dat seksboek ook 
mee?” Ik wist op dat moment niet goed wat ze 
bedoelde maar daar kwam ik al snel achter 
toen ze me vertelde dat ze Flitsend Nylon 
associeerde met nylon kousen die tijdens een 
striptease of iets dergelijks met een achteloos 
gebaar op de grond werden geworpen. 
Toen ik haar de onschuldige plaatjes van 
molens, vissers, kunstaas en vissen had laten 
zien, werd haar mening herzien en kreeg het 
boek een mooie plaats in ons nieuwe huis…. 
In ditzelfde jaar kreeg ik ook nog een ander 
belangrijk boekwerkje in mijn bezit dat ik 46 
jaar later absoluut niet zal wegdoen omdat het 
de start is van het verzamelen van mijn zeer 
uitgebreide collectie Abu catalogi. Ik kreeg 
toen van al eerder genoemde Cees Bijvoet een 
exemplaar van de Abu catalogus Tight Lines 
1962. In deze uitgave vond ik naast interessant 
kunstaas zoals de Abu Hi-Lo en Abu Killer 
pluggen, de Abu Reflex Spinner en de Abu 
Tandem Spinner met de Reflex bladen ook de 
introductie van de Abu 505 molen. Misschien 
dat mijn interesse gewekt werd door de foto 
van de visser die met deze compact uitziende 
molen een grote snoek gevangen had. Ook 
weet ik nog dat ik gecharmeerd was van het 
feit dat je met de slinger je slip kon regelen en 
dat de vaststaande molenspoel maakte dat je 
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nylon lijn minder snel ging kinken, destijds een 
groot probleem als je met spinners viste. 
Ik heb inmiddels een aantal nog oudere Abu 
catalogi op de kop getikt, maar die bezitten 
toch minder gevoelswaarde dan mijn 
allereerste exemplaar uit 1962 van Bijvoet 
hengelsport.  
Ik heb zojuist nog even geteld hoeveel 
verschillende Abu catalogi ik bezit en kwam tot 
261 stuks waaronder een aantal in de 
Nederlandse taal. 
 
Er “woont” maar een snoek in mijn 
woonkamer. 
 
Toen ik van onze voorzitter het verzoek kreeg 
om op korte termijn een bijdrage voor ons 
clubblad te bedenken, meldde hij ook dat hij 
toch wel aan 4 kantjes A-4 formaat met de 
nodige foto’s dacht. Mijn daaropvolgende 
gedachte was: da’s dan nog heel wat tekst! 
Maar ziet, je gaat achter je computer zitten, 
kijkt eens rond in je kantoor en ziet dan 
meteen een aantal dingen die je behoorlijk zou 
missen als ze er niet meer zouden zijn. Vooral 
de spullen die een belangrijke rol gespeeld 
hebben bij mijn ontwikkeling als eerst 
kunstaasvisser en later als hengelsport-
journalist, koester ik zeer. En dan besef je ook 
dat het niet moeilijk is om 4 kantjes vol te 
tikken, ik kom nu al dat de conclusie dat ik nog 
wel 4 kantjes kan schrijven. 
Als ik heel eerlijk ben, is het jammer dat mijn 
kantoor eigenlijk veel te vol raakt. Er komen 
iedere maand nog minimaal 30 verschillende 
hengelsportbladen in de postbus en nieuwe 
visboeken, dvd’s en catalogi arriveren ook met 
de regelmaat van de klok.  
Ik weet niet hoe groot de vloerbelasting van De 
Roos 9 mag zijn, maar ik weet wel dat boeken 
en bladen zwaar zijn en de houten vloer van 
de eerste verdieping zo nu en dan laten 
kraken. 
Misschien zijn er lezers die zich nu afvragen 
waarom ik al die spullen naar boven sleep. 
Een mooie boekenkast met visboeken in de 
woonkamer zou toch ook niet misstaan? Ik kan 
die redenering best volgen maar… ik heb in 
een ver verleden met mijn vrouw afgesproken 
dat onze woonkamer niet het uiterlijk van een 
soort visserijmuseum moet krijgen. Dat ik dus 
mijn visspullen maar mooi op mijn kantoor of in 
de garage moet bewaren. Gelijk heeft ze maar 
gelukkig is er toch ook hier de bekende 
uitzondering op de regel. Op een opvallende 
plaats, boven de televisiekast, hangt namelijk 
de aquarel van een springende snoek die we 
beiden heel mooi vinden. Ad Swier heeft deze 
snoek met Rapala Jointed 11 plug in zijn bek 
heel natuurlijk weergegeven en de snoek 

springt bijna uit de lijst. Rechtsonder is 
hetgesigneerd “Ad Swier ’87” en daarnaast 
staat met nog kleinere letters “voor Jan 
Eggers”. 
 

 
Ik kijk nog elke dag met plezier naar deze 
aquarel van Ad Swier. 

Aan deze wereldbekende aquarel, Rapala 
gebruikte hem voor vele promotiedoeleinden 
zoals stickers, posters, plastic zakken en een 
aantal covers van Rapala boeken, zit natuurlijk 
weer een verhaal en dat zal ik even snel 
vertellen. 
Op een gegeven moment kwam de Rapala 
exportmanager uit de 80er jaren, Pertti Rautio, 
met de vraag of we voor de Duitstalige markt 
geen instructief Rapala boek konden maken. 
De bedoeling was dat we een expert op gebied 
van een bepaalde roofvis een praktijkartikel 
lieten schrijven waarin hij uit de doeken deed 
met welk Rapala kunstaas hij deze rovers ving. 
Samen met de hoofdredacteur van Deutsche 
Sportfischer Zeitung, Dr. Peter Sauer, mocht ik 
de redactie verzorgen en mijn goede vriend Ad 
Swier zou de tekeningen en cover verzorgen.  
Al met al een zeer interessant project en de 11 
experts, onder wie Bertus Rozemeijer, Kees 
Ketting en Hugo Martel kregen als honorarium 
een visreis naar het uiterste noorden van 
Finland en een bezoek aan de Rapala fabriek 
in Vääksy.  
 

 
Deze snoek prijkt op diverse Rapala boeken 
en andere promotionele zaken 
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Ik kreeg op een gegeven moment de vraag of 
ik nog speciale wensen had qua beloning voor 
de geleverde arbeid. En voor dat ik het 
besefte, antwoordde ik: “Geef mij het origineel 
van de cover maar.” Zo mooi en vooral 
natuurlijk vond ik deze snoek en 20 jaar later is 
dat nog zo. 
Van deze spontaan genomen beslissing heb ik 
nooit spijt gehad en later hebben we deze 
aquarel ook nog voor een Nederlandstalig 
Rapala boek gebruikt. 
 
Ik kan nog wel meer “onmisbare 
spullen”opnoemen. 
 
Deze regel die ik nu tik is de eerste van de 5e 
bladzijde en officieel is mijn opdracht klaar. 
Eigenlijk vind ik dat jammer want ik had nog 
graag iets meer willen vertellen over de oude 
Illingworth no 3 molen die ik in een smoezelig 
antiekzaakje in Oxfordshire voor een prikkie op 
de kop tikte. Zelfs de originele driehoekige 
doos zat er nog bij. 
Wat te denken van een met de hand 
geschreven brochure uit 1870 over de snoek 
die ik van een Engelsman kreeg waarmee ik 
een paar dagen heel leuk in Ierland gevist had. 
Ik bezit een aantal prototypes van Rapala 
pluggen en Mepps tandemspinners die de 
uiteindelijke productie niet gehaald hebben. 
Maar toch vang ik nog steeds grote snoeken 
als ik met die tweedelige 18 cm drijvende 
Rapala Magnum plug vis en dat geldt ook voor 
de Mepps Lusox tandemspinners op een 
massieve as. 
 

 
Er zijn niet veel kunstaasvissers die met 
een Rapala Magnum 18 cm Jointed snoek 
vangen. Ik ben alleen bang dat ik hem 
verspeel... 

Naast de oude koperen of messing haken die 
mijn broer Peter met de metaaldetector in mijn 
geboortedorp Graft vond, bezit ik ook een 
aantal originele Jan Schreiner voornvliegen, 
zeg maar heel grote Palmers, die ik van Hans 
Durivou Jr., een vismaat van Jan Schreiner, 
kreeg. 

Ach, alle ingebonden jaargangen van Voor en 
door DE VISSER geven me ook het gevoel dat 
ik iets heel persoonlijks bezit, temeer omdat ik 
vanaf 1983 in ieder nummer wel iets 
geschreven heb. Dat brengt me dan bij het 
laatste verzamelstuk met heel veel 
gevoelswaarde: alle originele teksten van de 
briefwisseling tussen Jan Schreiner en deze 
Jan in Voor en door DE VISSER. Misschien ga 
ik ooit nog wel eens een persoonlijke 
toelichting geven op deze destijds zeer 
populaire rubriek en heel waarschijnlijk zit er 
echt wel een leuk verhaal in voor dit clubblad 
als de voorzitter weer met een noodkreet om 
kopij komt.  
 
Jan Eggers 
 
PS Ik zal mijn vrouw ook vragen dit artikel te 
lezen, dan weet ze welke dingen belangrijk 
zijn. 
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