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De tienerjaren van DE VISSER nader bekeken! (2) 
 
 
Genoeg over de nieuwe medewerkers onder 
wie ik zelf en laten we nog eens kijken naar 
zaken die met Belgische franken en Hollandse 
guldens te maken hadden. 
 
Van 180 naar 565 Belgische frank in 10 jaar 
tijd. 
 
Ik weet nog goed dat ik op een gegeven 
moment een brief van Alfred de Scheemaecker 
kreeg met daarin een Eurocheque met een 
bepaald bedrag dat ik echt niet meer weet, als 
honorarium voor een van de bovengenoemde 
artikelen dat dus geplaatst was. 
 

 
In die tijd ging Voor en door DE VISSER 
vaak naar hengelsportbeurzen. 

 
Ik weet nog wel dat ik het een bijzonder 
moment vond maar me tegelijkertijd 
realiseerde dat je met het schrijven van dit 
soort artikelen geen dik belegde dagelijkse 
boterham kon verdienen. Over een goed diner 
met een lekker flesje wijn zullen we het 
helemaal maar niet hebben. Maar dat hoefde 
ook helemaal niet in die periode. Ik had een 
goede baan bij een andere Belgische 
onderneming, Solvay en beschouwde die extra 
guldens voor die artikelen gewoon als een 

extraatje om leuke dingen zoals het 
aanschaffen van hengelsportmateriaal mee te 
bekostigen. 
Als ik ook dit keer weer de ingebonden 
jaargang 1977 naast die van 1986 leg, zie ik 
weer een behoorlijk verschil in dikte. Ik heb ze 
even nauwkeurig opgemeten en de band met 
de 12 nummers van 1977 is precies 30 
millimeter breed. Bij die van 1986 stopt het 
meetlint bij 53 millimeter en dus net geen 2 
keer zo breed. Het kan dus niet anders dan dat 
de boekskes uit 1986 heel wat meer pagina’s 
moesten bevatten en ook dat is gemakkelijk na 
te kijken. Het januari nummer van 1977 bevat 
welgeteld 48 pagina’s en dat van januari 1986, 
waar ik mezelf al ijsvissend op de cover 
herken, is 80 pagina’s dik. Een hele 
vooruitgang en die uitbreiding is dan ook in de 
prijs per los nummer en van een 
jaarabonnement zichtbaar. Een los nummer 
kost begin 1977 de somma van 18 Bfr of HFl. 
1,25 en eind 1986 is dat 55 Bfr of HFl. 3,-.  
De kosten van een jaarabonnement waren 
begin 1977 voor België 180 frank en voor 
Nederland Fl. 12,50. Kijken we dan weer naar 
eind 1986 dan zien we dat onze Belgische 
lezers voor een jaarabonnement 565 Bfr. 
dienen over te maken en de Ollanders het 
fameuze bedrag van Fl. 33,50. Ik heb geen 
flauw idee hoe deze prijzen zich verhouden 
t.o.v. andere Nederlandstalige hengelsport-
bladen maar wat ik wel weet is dat men bij ons 
veel praktische hengelsportinformatie voor 
weinig geld kreeg. 
Nu we het toch over geld hebben, ik zal eens 
kijken of ik nog wat interessante prijzen van 
bekend hengelsportmateriaal kan vinden in 
deze 10 jaargangen. Deze prijzen kan men 
dan zelf weer vergelijken met de huidige 
prijzen van soortgelijke hengelsportproducten. 
In 1978 kostte een groene Abu Cardinal 33, 
trouwens nog steeds een super molentje, bij 
Henk Peeters de zeer interessante prijs van 
slechts 75 gulden. Nu betreur ik het dat ik er 
destijds niet een paar gekocht heb. Een 
compleet verzorgde 4-daagse visreis op het 
varende hotelschip van Willem Zandstra moest 
in 1978 per persoon Bfr. 5100 of 340 gulden 
kosten. 
In 1981 kon men voor nog geen 1000 frank, de 
prijs was 995 Bfr., een Bam 620 zeemolen met 
een aantal kogellagers bij de winkels van de 
Elite groep kopen. Heel wat duurder was de 
Light Carbon vaste hengel van Maleve die 
rond de 11.500 Bfr oftewel Fl 740,-- kostte. 
Dat de lange vaste carbon hengels destijds al 
behoorlijk aan de prijs waren, zien we ook aan 
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de 11 meter lange Select II Perfection die bij 
Delahay in Maastricht in 1981 al Hfl. 1375 
kostte. Trouwens, in 1984 waren goede 
molens ook niet goedkoop, de 
adviesverkoopprijs van een Abu Cardinal 152 
bedroeg toen Hfl. 168,50. 
 

 
Op de hengelsportbeurzen was Alfred dan 
ook druk bezig met de promotie. 

 
Ik zal dit “financieel overzicht” afronden met 
enkele prijzen uit 1986, verder dan dit jaar gaat 
dit artikel niet. Een geheel verzorgd 
visweekend in De Halve Maan met vol 
pension,boot, visgids en juiste vergunning van 
vrijdagmiddag tot zondagavond kost Hfl. 220,- 
per persoon. Ook niet goedkoop waren de 
Kevin Maddocks Carp Rods die men bij 
Glaudemans Hengelsport kon kopen. De 
prijzen van deze 7 zeer speciale karperstokken 
varieerden van Hfl. 400 tot 565,- en dat was 
destijds ook al een beste bom duiten. 
Tot slot dan nog een goedkope aanbieding: 
eind 1986 verkocht Janssen Sport reuzen-
pluggen van een onbekend merk voor 99 
Belgische franken… 
 
Nog een aantal zaken die me opvielen. 
 
Het nadeel van het bladeren in deze oude 
jaargangen en dan tegelijkertijd de leuke en 
speciale dingen die je tegenkomt opschrijven, 
is dat je na vijf van de tien te bespreken jaren 
al aan je vijfde A-viertje bezig bent. Het nieuws 
van die laatste vijf jaren moet dan erg 
gecomprimeerd worden en daar ga ik dan nu 
mee beginnen. Ik ga dus heel selectief door de 
jaren 1982 tot en met 1986 en hoop dat ik dan 
over 1,5 pagina min of meer klaar ben. 
Een van de zaken die me bij het doorbladeren 
van haast iedere jaargang steeds meer opvalt, 
is het grote aantal artikelen over nieuwe 
vismethoden door de experts per vissoort. Wat 
Rini Groothuis over karpertechnieken, Oscar 
van Nooten over voer en vaste stokken, 
Schlouff over vliegvissen en ondergetekende 

over het vissen met kunstaas schrijven is een 
en al noviteit. 
Voeg daar aan toe dat er ook heel veel 
praktische stekinformatie gegeven wordt en ik 
begin nu na al die jaren nog beter te begrijpen 
waarom DE VISSER zo’n interessant, zeer 
leesbaar en vooral informatief blad voor al die 
abonnees was. Tja, en dan nog het handige 
formaat! 
 

 
Oscar zal wat voertjes gemaakt hebben 
tijdens Open Deur dagen en de vele 
toeschouwers geloofden altijd alles… 

 
Misschien is het ook leuk om te weten dat de 
huidige hoofdredacteur van Beet, Pierre 
Bronsgeest, zich in 1983 niet te groot voelde 
om een paar artikelen over het vissen met de 
Winkle Picker in ons kleine visboekje te 
schrijven… Een andere nieuwkomer op 
medewerkergebied was Wim Alphenaar en 
zou hij zijn naam niet onder de bijdragen gezet 
hebben, kon je ze toch herkennen aan de 
speciale, zeer verzorgde tekeningen. Ik zit me 
wel eens af te vragen hoe Alfred al die 
medewerkers gestrikt heeft? Uit eigen ervaring 
weet ik dat dit niet altijd even gemakkelijk is en 
Oscar schreef liever onder een paar 
pseudoniemen dan dat hij op zoek ging naar 
nieuwe auteurs en dat is altijd zo gebleven. 
Een andere nieuwe medewerker komen we 
dan in het januari ‘84 nummer tegen en zijn 
naam is Bert Verkuil. Zijn eerste artikel gaat 
over het vissen op de Waddenzee rond 
Terschelling en er zullen er nog vele bijdragen 
over dit gebied volgen. 
Ook begin ik steeds meer bewondering te 
krijgen voor Rini Groothuis die maand achter 
maand zeer goede, duidelijke en vooral 
informatieve artikelen over nieuwe systemen 
voor de karpervisserij schrijft. Wat dat betreft 
was en bleef DE VISSER de concurrentie 
stukken voor. Zelf kon ik in deze periode ook 
heel veel informatie over nieuwe Engelse 
visboeken, het reilen en zeilen van de SNB die 
net gestart was, grote en vreemde snoeken en 
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last but not least de vismogelijkheden in dit 
deel van Noord-Holland dat West-Friesland 
heet, kwijt. Ja, DE VISSER heeft me destijds 
met heel wat promotie activiteiten, ook van 
hengelsportfirma’s waar ik adviseur van was, 
op weg geholpen en bij deze nog maar eens 
een bedankje aan Alfred de Scheemaecker. 
Het was ook in deze periode dat ik Alfred 
persoonlijk leerde kennen en ik durf te zeggen 
dat het vanaf het begin goed klikte tussen ons. 
Misschien zal hij wel eens verbaasd geweest 
zijn als ik met mijn Westfriese directe 
antwoorden of commentaar heel duidelijk mijn 
standpunten verkondigde of te kennen gaf het 
absoluut niet met hem eens te zijn en dan was 
het ook moeilijk een soort compromis te 
vinden. Gelukkig gingen de discussies nooit 
over geld want ik durf hier rustig te stellen dat 
Voor en door DE VISSER beter en vooral 
sneller zijn medewerkers betaalde dan andere 
Nederlandstalige visbladen. 
 

 
Ook de problematiek tussen vissers en 
kano’s in de riviertjes in de Ardennen kreeg 
aandacht. 

 
Als je van de ene maand naar de andere 
bladert, kijk je natuurlijk min of meer 
automatisch naar de covers. Laat ik het maar 
eerlijk zeggen, ik ben niet echt onder de indruk 
van de covers van de 10e tot 20e jaargang. Er 
zitten er nogal wat bij die qua vis en 
vistechniek niet bij die maand horen en ook 
zien we weinig actiefoto’s. Waarschijnlijk een 
gevolg van het feit dat losse verkoop van ons 
blad in kiosken en boekhandel heel minimaal 
was en een opvallende cover om meer losse 
exemplaren te verkopen weinig zin had. Omdat 
ik zelf een snel groeiend fotoarchief bezit, ben 
ik toch eens wat meer kwaliteitscovers gaan 
promoten en dat begon op een gegeven 
moment vruchten af te werpen. Vooral voor 
ondergetekende want bij iedere geplaatste 
cover van mij rinkelde de kassa ook… 
Bij het doorbladeren van jaargang 1985 kom ik 
al meer artikelen over het vissen met kunstaas 

tegen. Als ik dan de foto’s zie van de 4 mooie 
snoeken die Oscar, Jacky en ik in heel korte 
tijd op nog een 10 meter van elkaar in de 
Molensloot bij Andijk vingen, krijg ik toch weer 
zin om het binnenkort nog eens met de 
Roadrunner te proberen. 
In het januari nummer van 1986 zien we een 
nieuwe medewerker: Cor van Heugten en ook 
deze schrijvende visser is niet meer onder ons. 
Gelukkig is de andere nieuweling in dit 
nummer, Rien van Nunen, nog wel vissend en 
wel onder ons en vooral voor Rien was het 
stoppen van DE VISSER grote pech. We 
hadden namelijk kort voor het einde een aantal 
nieuwe artikelen doorgesproken en die 
moesten dus voorgoed in de ijskast, jammer. 
Miel Ooms komt in dit jaar ook steeds vaker 
aan bod en ik heb zijn artikelen over de vele 
Vlaamse viswateren en de gecompliceerde 
wetgeving altijd met plezier gelezen. 
Trouwens, Miel werd als zoveel van de 
medewerkers een goede persoonlijke vriend. 
Al lezende en kijkende kom ik nu ook tot de 
conclusie dat ik destijds heel wat gratis ruimte 
in dit boekske gekregen heb om de SNB te 
promoten en een bedankje achteraf kan geen 
kwaad. 
 

 
Een van de 4 snoeken die we op een stek 
aan de Road Runner vingen. 

 
Trouwens, ik heb ook in de eerste jaren van 
DE VISSER heel veel goede artikelen en 
adviezen over het terugzetten van snoek 
gelezen. En weet dan dat dit gebruik in België 
heel wat minder werd toegepast dan in 
Nederland… 
In de artikelen van Rien van Nunen zie ik dan 
weer foto’s van een andere oude rot in het 
schrijversvak, Anton van der Vet zaliger en ik 
heb hem destijds overgehaald voor ons te 
schrijven. Dat was dan voor een redacteur een 
feest want het waren artikelen waar je echt 
geen punten en komma’s aan hoefde te 
veranderen. 
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Ik zie in het februari nummer van 1986 ook 
voor het eerst de naam Eric Van Hecke en van 
deze medewerker zullen we in de volgende 20 
jaar nog veel artikelen tegenkomen. 
 
In augustus 1986 komt er een nieuwe rubriek 
in DE VISSER en wel een waar ik zeer content 
mee was en die het tot het laatste nummer 
heeft volgehouden: Jeugdlijn! Na heel lang 
lobbyen, mag men ook zeuren en steeds 
opnieuw over beginnen op redactie-
vergaderingen noemen, kreeg ik mijn zin. Wel 
moest ik iedere maand opnieuw deze rubriek 
vullen en dat valt soms niet mee. Ik schrijf 
vlotter een verhaal over snoeken met pluggen 
dan een basis verhaal over voorntjes vangen 
door de jeugd. Maar al met al een zeer 
positieve ontwikkeling en ik heb deze rubriek 
altijd met plezier geschreven, vooral vanwege 
de vele brieven van meelevende jeugdvissers 
waarmee ik soms nog een goed contact heb. 
 

Dat ik toen ieder jaar een verslag maakte van 
de EFTTEX is ook goed te zien. Ik kan nu wel 
verklappen dat ik blij was dat ik dit verslag de 
laatste jaren niet meer hoefde te maken. 
Ik begon deze aflevering met het niet al te 
opwekkende nieuws van een inbraak in de 
burelen van DE VISSER en ga nu eindigen 
met nog veel triester nieuws. 
 
In het september 1986 nummer deelt Alfred de 
Scheemaecker met grote droefheid mede dat 
zijn grote vriend en medestichter van ons blad, 
Wim van Rijssel, op 8 augustus na een 
langdurig ziekbed op 57 jarige leeftijd is 
overleden. Ik heb Wim van Rijssel nooit 
ontmoet of gesproken maar wist van Alfred dat 
hij heel belangrijk voor DE VISSER geweest is 
en dat neem ik dan ook zondermeer aan. 
Tot zover deze tweede aflevering en ik beloof 
dat er ook een derde, en misschien nog een 
vierde, deel zal komen, nog even geduld. 
 
Jan Eggers  
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