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De tienerjaren van DE VISSER nader bekeken! (1) 
 
In de eerste aflevering van deze feuilleton over 
het wel en wee van “ons boekske” dat nu ter 
ziele is, konden we zien hoe dit visblad op 
klein formaat zich een vaste plaats wist te 
veroveren in vissend Nederland en België. We 
konden lezen hoe Jan Schreiner een lans brak 
voor het terugzetten van snoek, hoe Rini 
Groothuis het moderne karpervissen 
introduceerde en hoe Oscar van Nooten begon 
aan de zeer lange reeks van zijn Wedstrijd 
ABC. 
 

 
Rini Groothuis bleef jarenlang over allerlei 
nieuwe zaken op karpergebied schrijven. 

Nu ik een nieuwe stapel van 10 ingebonden 
jaargangen naast me heb liggen, ben ik 
misschien wel nieuwsgieriger als de VHV 
leden om te zien wat voor leuke dingen er 
allemaal in staan. Want laten we wel wezen, 
vissen mag dan soms gebeuren in 
competitieverband, het is vooral het plezier in 
onze hobby dat maakt dat het mij en vele 
andere vissers nooit verveelt en zal vervelen. 
Ik sla de jaargang 1977 nu open en lees op 
bladzijde 2 van het januari nummer dat dieven 
in de burelen van DE VISSER een enorme 
schade veroorzaakt hebben. Niet echt een 
begin om vrolijk van te worden. 
 
Ook nu leer ik nog de nodige zaken. 
 
Als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis 
van de Nederlandstalige hengelsport, is het 
bladeren in jaargangen van 30 jaar geleden 
zeer educatief. Je komt altijd weer informatie 
tegen die je niet wist of, wat ik zelf erg 
interessant vind, je komt verbindingen en 
achtergronden tegen waardoor je bepaalde 
ontwikkelingen van b.v. hengelsportfirma’s nu 
na zoveel jaren beter begrijpt.  
Naast het nog weer eens opnieuw lezen van 
de vele interessante redactionele artikelen, 
vind ik het vooral het snuffelen in de oude 
advertenties een leuke bezigheid. Je leert 

wanneer bepaalde noviteiten op 
hengelsportgebied voor het eerst op de markt 
kwamen. Je komt verder tot de conclusie dat 
heel wat hengelsportzaken en groothandels 
verdwenen zijn of, wat ook zo nu en dan 
gebeurd is, juist zijn uitgegroeid tot grote 
spelers op hengelsportgebied. 
Ik zal voor de aardigheid eens een paar 
voorbeelden uit de laatste 70er jaren geven. 
Zo kwam ik advertenties tegen van 
hengelsportzaken zoals Hes van Zweeden, 
Frans Knuth, Du-Ba, Christ Dikmans, 
Hengelsport Nicole en Hengelsportcenter 
Croes en volgens mij bestaan die anno 2006 
niet meer. Je ziet echter ook de eerste 
advertenties van Bruins Boxmeer en deze 
firma is doorgegroeid tot een van de meest 
gerenommeerde groothandels, te weten 
Ultimate Hengelsport en ze zitten nog steeds 
in Boxmeer. Groothandels die in de 70er jaren 
adverteerden en nu niet meer bestaan zijn o.a. 
Wijnberg, Safap, Lavis, Mitchell Sport, Kenzo 
en Harodex. 
 

 
Wedstrijdvissen, ook van de Belgische 
ploeg, was altijd een belangrijk onderwerp. 

Ik schrok ook van het minder prettige nieuws 
dat oud-medewerker Frans Domhof door een 
ongelukkige val op 24 januari 1977 overleden 
is want ik vond zijn artikelen destijds zeer 
modern en vooral praktisch. Een andere 
bekende naam die ik in deze jaargang tegen 
kwam was van iemand die nog springlevend is 
en het hopelijk ook nog wel een tijdje wil 
blijven. Onze eigen VHV voorzitter Luc de 
Medts. In het artikel Oscar’s Wedstrijd ABC 
van het december 1977 artikel laat Oscar 
weten dat zijn vriend Luc op zoek is naar oud 
hengelsportmateriaal en oude visboeken in alle 
talen. Wie iets kwijt wil kan per brief of per 
telefoon contact met Luc opnemen en ik 
vermoed dat diverse lezers dat gedaan 
hebben. Ach, dat kan onze voorzitter hier zelf 
wel even bevestigen of ontkennen. Dat deze 
oproepen kunnen resulteren in leuke spullen 
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voor de verzameling en interessante 
contacten, weet ik uit ervaring. 
Een ander VHV bestuurslid dat zeer regelmatig 
met leuke praktijkartikelen in deze jaargang te 
vinden is, is Iwan Garay. Ik denk dan niet 
alleen dat de tijd toch wel enorm snel gegaan 
is maar ook dat de kracht van DE VISSER toch 
vooral te vinden was in het feit dat alle 
medewerkers stuk voor stuk praktijkvissers 
waren met liefde voor hun hobby en geen 
broodschrijvers. 
 
Weinig foto’s, veel tekst en veel meer 
advertenties 
 
Over schrijven gesproken, destijds waren het 
vooral behoorlijke lange artikelen met slechts 
enkele foto’s en ik denk en meen nog altijd dat 
men van een goede tekst meer leren kan dan 
van mooie foto’s. 
Als we dan toch aan het vergelijken zijn, ook 
op advertentiegebied zag DE VISSER einde 
70er jaren er heel wat anders uit dan in 2005. 
Zo kom ik voor een willekeurige uitgave anno 
1978 op 16 pagina’s advertenties op een totaal 
van 48 pagina’s, dus 33% van het totaal en 
daar zou iedere uitgever zeer content mee zijn. 
Kijk in naar een uitgave herfst 2005 dan tel ik 
slechts 15 pagina’s advertenties op een totaal 
van 100 pagina’s, dus maar 15%. Dat de 
exploitatie van het blad zo’n 30 jaar geleden 
dus een positiever saldo opleverde na in 2005 
lijkt me dus zeer aannemelijk. 
In de 70er jaren zagen we ook veel meer 
advertenties van hengelsportspeciaalzaken uit 
zowel Nederland als Belgie. Waarschijnlijk 
waren er toen meer franken en guldens 
beschikbaar om te adverteren doordat de 
marges op de hengelsportproducten 
aanzienlijk hoger waren dan nu. Ook zie je in 
veel van deze advertenties dat de 
hengelsportzaken speciale acties met 
interessante koopjes hebben en zelf 
voorlichtingsavonden over noviteiten, zoals 
destijds de introductie van carbon hengels, 
organiseren.  
Dat destijds het gras bij de buren ook al 
groener was dan thuis, kun je opmaken uit het 
redelijk grote aantal advertenties voor unieke 
visstekken waar je altijd schijnt te vangen. Het 
sportvissen op de Noordzee met grote kotters 
vanuit IJmuiden, Scheveningen, Den Helder en 
Den Oever was toen nog zeer populair, 
waarschijnlijk omdat er nog lekker gevangen 
werd. We zien ook al meer reclame voor 
visreizen naar Ierland, Noorwegen en 
Guernsey, vaak in combinatie met een 
redactioneel artikel over deze trips, wat dat 
betreft is er niets veranderd. 

Dat de firma BIFA anno 1978 in Deurne 
gevestigd was, wist ik niet en waarschijnlijk 
kom ik in latere nummers van ons boekske de 
verhuizing naar Linden wel tegen. 
Naast het vrij grote aanbod aan advertenties, 
komen we ook de nodige redactionele 
materiaalteksten tegen en het was vooral 
Oscar die ons deze informatie verschafte 
Trouwens, het was in die dagen ook niet 
ongewoon om uitgebreid aandacht te 
schenken aan noviteiten in een groot 
redactioneel artikel. Als ik in het januari 1979 
nummer op 3 volle bladzijden lees hoe 
geweldig Rini Groothuis de nieuwe Optonic 
beetverklikkers vindt, dan zou dat artikel nu de 
naam advertorial gekregen hebben... 
Ik vermeldde al dat Oscar met grote regelmaat 
de rubriek Materiaaltips verzorgde en daarom 
kwam er een glimlach op mijn gezicht toen ik 
zo nu en dan deze rubriek ook verzorgd zag 
door A. Noveltier want dat was net als Tim 
Eeckhofs een van de pseudoniemen van 
Oscar... 
Maar, wat maakt het uit, zolang de lezer maar 
tevreden blijft en gezien het feit dat DE 
VISSER met ingang van het mei 1979 nummer 
van48 naar 56 pagina’s gaat, zal dat zo zijn. 
 
Nieuwe medewerkers in het begin van de 
80er jaren. 
 
Als een blad dikker wordt, is er vaak ook 
behoefte aan nieuwe redactionele 
medewerkers, zo ook bij DE VISSER. Een van 
de nieuwe namen van de 14e jaargang is die 
van Jos Vanrunxt en hij schreef vooral over het 
vissen met kunstaas. Ik weet nog goed dat ik 
destijds als gewoon abonnee deze artikelen 
interessant vond om het ook mijn favoriete 
manier van vissen was en daar kun je dan 
nooit teveel over lezen en van leren. 
 

 
Medewerker Jos Vanrunxt was een van de 
eerste hengelsportjournalisten die 
visvideo’s maakte zoals deze over het 
nieuwe verschijnsel karperen met boilies. 
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Stef de Bruin schreef meer over het zeevissen 
op de Wadden, het vissen op aal in Friesland 
en niet te vergeten het vissen op snoekbaars 
op en rond het Sneekermeer. Dat er in het 
begin van de 80er jaren goed snoekbaars op 
het Sneekermeer gevangen werd, weet ik uit 
eigen ervaring omdat ik diverse keren de 
opening van het snoekbaarsseizoen daar op 
de boot van Willem Zandstra meegemaakt 
heb. Ik denk dat men toen ook door het 
ongelimiteerd meenemen van alle gevangen 
snoekbaarzen de kip met de gouden eieren 
geslacht heeft. Ook al schreef Stef 10 tot 20 
jaar later nog steeds in de diverse 
hengelsportbladen over de supervangsten, in 
werkelijkheid waren de vangsten toen 
minimaal, jammer maar waar. 
 

 
In de 80er jaren heb ik veel geschreven 
over het maken en vissen met takels. 

Tot mijn grote verbazing kwam ik ook enkele 
artikelen van een goede Spaanse kennis, 
Emilio Fernandez Roman, tegen en deze 
handelden over kunstvliegen voor zee. De 
naam van auteur Roger Schollaert ben ik ook 
in deze tijd tegen gekomen. Ondanks de 
introductie op de allereerste gele pagina van 
de eerste Gele Gids voor de Sportvisser heeft 
deze auteur het niet echt lang volgehouden. 
Waarom niet, moet ik nog maar eens aan 
Alfred de Scheemaecker vragen. Peter Lobs 
houdt het met zijn Onderlijnen Lexicon langer 
vol en dat geldt ook voor onze medewerker 
Schlouff die de nodige goede vliegvisstekken 
beschrijft. Dat Schlouff het wel heel lang als 
medewerker heeft volgehouden, weet ik uit 
eigen ervaring. Ik mag me ook gelukkig prijzen 
dat ik misschien als een van de weinigen 
verzamelaars van hengelsportboeken een 
exemplaar met opdracht van zijn boek “Met de 
vlieg op forel” bezit. 
 
Als ik goed geïnformeerd ben, is Schlouff 
inmiddels ook vertrokken naar het land van de 
eeuwige jachtvelden en visstekken en vroeger 
of later zullen we allemaal die reis maken... 
 

 
Veel artikelen en ook foto’s werden 
“geleend” van de OVB. 

Een van de goedkoopste medewerkers, men 
betaalde niets, was het OVB Bericht waaruit 
met de regelmaat van de klok interessante 
artikelen “geleend” werden. Dit gedrag is niet 
helemaal vreemd in de wereld van de 
hengelsportbladen. Zo weet ik dat ik een keer 
aan Karl Koch, destijds hoofdredacteur van het 
Duitse blad Blinker vroeg wie er achter de 
initialen G.K. schuil ging. Hij moest wat lachen 
en vertelde me heel geheimzinnig dat achter 
deze twee letters het woord GeKlaut, gejat, 
schuilging.  
In het mei nummer van 1981 kom ik dan voor 
het eerst mijn eigen naam tegen. Niet zozeer 
als medewerker maar meer als abonnee die 
vraagt of er lezers zijn die hem kunnen helpen 
met gegevens van grote snoeken boven de 16 
kg voor een nieuw boek van Fred Buller. Dit 
was het begin van mijn connectie met DE 
VISSER die tot het laatste nummer zou blijven 
voortduren en ik ben blij dat ik nog steeds een 
goed contact met Alfred de Scheemaecker 
heb. 
Andere nieuwe namen die zo nu en dan 
opduiken zijn die van Constand van Schelven 
en Rein van Rutten, toen al gevestigde namen 
op hengelsportgebied. 
Tijdens het doorbladeren van jaargang 1982 
vonden er enige verrassingen plaats. Ik was 
namelijk al heel lang de mening toegedaan dat 
mijn allereerste redactionele bijdrage aan DE 
VISSER in maart 1983 verscheen onder de 
titel “PAC-mannen in Holland”. Het artikel ging 
niet alleen over het vissen op snoek met dood 
aas maar bevatte tevens de oproep om te 
komen tot de oprichting van een 
Snoekstudiegroep Nederland-Belgie. Maar wat 
blijkt nu, in het mei 1982 nummer staat een 
artikel van bijna 4 pagina’s met als titel: “ 
Snoeken met pen en papier” door mij 
geschreven. Dit artikel gaat over het 
verzamelen van kanjersnoeken en is tevens 
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een bespreking van het boek “Pike and the 
Pike Angler”. Lezers die toen mijn goede raad 
dit boek te kopen, hebben opgevolgd, zullen er 
geen spijt van hebben want dit boek is 
inmiddels honderden euro’s waard. 
Maar goed, dit was de eerste verrassing en de 
tweede was dat in het augustus nummer 1982 
ook nog een artikel uit mijn typemachine 
geplaatst is en dat gaat over Musky snoeken. 
Als laatste verrassing vond ik dan nog een 
artikel van 5 pagina’s in het december ’82 
nummer met als titel: “S…noekbaars op laag 
water zoeken”. En dan was er in januari 1982 
nog een Jan Eggers artikel over de 

wonderbaarlijke vangsten van Jürg Nötzli, ook 
4 pagina’s en dat wist ik ook niet meer. Dus ik 
moet mijn mening dat mijn PAC-mannen artikel 
mijn allereerste redactionele bijdrage aan DE 
VISSER was herzien want er waren nog 4 
eerdere publicaties van mijn hand. Hoeveel er 
daarna nog verschenen zijn, weet ik niet. Het 
moeten er honderden geweest zijn en ik denk 
niet dat ik ze allemaal ga tellen, ik kan die tijd 
beter gebruiken om lekker te gaan vissen of 
eventueel een nieuw artikel te schrijven voor 
het VHV blad... 
 

Jan Eggers
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