
 

Na 488 nummers kwam het einde 
 
Op maandagmiddag 14 november was ik bezig 
met een klus die ik niet graag doe, mijn auto 
wassen, toen ik een telefoontje kreeg dat ik 
liever niet gehoord had. Het was Dirk 
Bosselaers, de uitgever van Voor en door DE 
VISSER, die me met enige aarzeling in zijn 
stem meedeelde dat het komende 
decembernummer het laatste nummer van dit 
hengelsportblad, dat aan zijn 41ste jaargang 
bezig was, zou zijn. Tja, dan sta je als 
hoofdredacteur Nederland even in de natte 
spons te knijpen die je in je andere hand hebt 
en is de eindconclusie, dat het echt zo is. 
Op dat moment begreep ik ook dat dit het 
einde was van een soort instituut, een begrip in 
de Nederlandstalige hengelsport. Dat doet je 
dan toch wel wat want ik was al heel vroeg 
abonnee en het was het eerste blad waarin ik 
een artikel over snoekvissen schreef. 
Ik dacht dat een soort necrologie over het blad 
waaraan ik en heel veel vissers in Nederland 
en België plezier hebben beleefd, nog niet zo’n 
gek idee was. Het geeft me tevens de kans om 
op een leuke manier afscheid te nemen van 
iets dat toch een belangrijk deel van mijn 
sportvisserloopbaan was en waaraan ik zeer 
gehecht was. Ik heb me voorgenomen om in 
een soort vogelvlucht door de geschiedenis 
van DE VISSER, zoals het meestal genoemd 
werd, te gaan en me te beperken tot de meest 
interessante zaken. Ik verkeer daarbij in de 
gelukkige omstandigheid dat ik met vragen 
over het een en ander nog altijd aan kan 
kloppen bij de persoon die met DE VISSER 
begonnen is en die bijna 40 jaar de 
verantwoordelijke uitgever geweest is: mijn 
goede vriend Alfred De Scheemaecker.  
Na het bladeren in de eerste jaargangen ben ik 
al tot de conclusie gekomen dat het 
gewoonweg onmogelijk is om alle leuke dingen 
die ik nu tegenkom in een artikel te verwerken. 
Het zal dus een soort vervolgverhaal worden 
en onze voorzitter mag zelf de lengte van de 
het artikel per nummer bepalen. Een voordeel 
is dat hij dan weer voor meerdere nummers 
kopij heeft. 
 
Alle begin is moeilijk 
 
Begin mei 1965 kwam het eerste nummer van 
DE VISSER ( = DV) uit. Op pagina 3 vertelt 
een van de meeste bekende en belangrijke 
hengelsportauteurs uit het Nederlandstalige 
gebied, good old Jan Schreiner, wat men van 
plan is. De uitgever en de redactie waren het 
eens dat DV anders dan de andere 
hengelsportbladen moest worden en dat er 
geen advertenties in zouden komen. De prijs 

voor een abonnement werd vastgesteld op 6 
gulden voor Nederland en 85 frank voor 
België. 
Op mijn vraag aan Alfred De Scheemaecker 
wat de hoofdreden van het uitgeven van een 
hengelsportblad was, kwam als antwoord dat 
zijn drukkerij op dat moment overcapaciteit had 
en ze voorzagen dat een blad over vissen wel 
toekomst had. Voeg daar aan toe dat ze een 
adressenbestand van 55.000 vissers hadden 
gekocht en zo met een goede campagne om 
abonnees te werven konden starten. 
 

 
De ledenwerfcampagne gaat van start 

Abonnees die een publiceerbaar verhaal of 
een mooie visfoto naar de redactie stuurden, 
konden daarvoor een bedrag van 
respectievelijk 20 en 5 gulden tegemoet zien. 
Dit eerste nummer was 36 pagina’s dik en bij 
de meeste artikelen was geen naam van de 
auteur vermeld. 
 
De meeste zwart-wit foto’s waren zondermeer 
afkomstig uit het archief van Jan Schreiner en 
op de foto op bladzijde 15 herken ik mijn 
goede vriend Hans Durivou Jr. van wie ik eind 
zestiger jaren vliegvissen geleerd heb. In het 
vierde nummer komen we een schrijver tegen 
die nog steeds zeer actief is in VHV kringen en 
wel de inmiddels heel wat grijzer geworden 
Iwan Garay. Zijn artikel in dit nummer gaat 
over het nachtvissen op paling en tong en het 
spreekt me 40 jaar later nog steeds aan, ik kon 
het niet laten om het snel even te lezen. 
Een blik in de colofon vertelt dat de redactie en 
administratie in handen is van Wim van Rijssel 



 

uit Eindhoven en de verantwoordelijke uitgever 
is Walco, Postbus 1, Hove, België. 
Het is pas in het juli nummer van 1966 dat we 
voor het eerst de naam De Scheemaecker, 
met het mij zo vertrouwde adres van 
Boechoutsesteenweg 178, Hove tegenkomen. 
Maar dat Alfred vanaf het begin bij “zijn blad” 
betrokken is, weet ik zeker. Ook weet ik dat 
collega uitgevers in het begin dit boekske geen 
enkele overlevingskans gaven. Maar dat ze 
door die opmerkingen Alfred verschrikkelijk 
stimuleerden om kost wat kost door te gaan en 
te overleven, zullen ze wel nooit geweten 
hebben. 
 

 
Bloemlezing uit de eerste jaren… 

Dat bladeren in die eerste jaargangen is zeer 
verslavend en na het tikken van dit eerste A-
viertje, begin ik me al langzamerhand af te 
vragen hoe lang dit artikel wel niet zal worden. 
Ach, we zien wel waar het schip strandt en 
gelukkig ben ik niet de hoofdredacteur die 
daarover moet beslissen. Wat me in die eerste 
jaargangen vooral deugd doet, zijn de artikelen 
van Jan Schreiner over het snoekvissen 
waarin hij duidelijk aangeeft dat het terugzetten 
van snoek zeer belangrijk is voor de toekomst 
van de sportvisserij in het algemeen en het 
met succes kunnen vissen op snoek in het 
bijzonder. Natuurlijk kom je in dezelfde 
nummers nog regelmatig foto’s tegen van 
grote dode metersnoeken, vooral uit België, 
want ook toen al waren er grote verschillen op 
dit gebied tussen beide landen. 
In maart 1966 zien we ook de eerste bijdrage 
van de Belgische medewerker Jules Scholliers 
en ik weet nog goed dat ik altijd met interesse 
zijn artikelen gelezen heb. Nu realiseer ik me 
ook dat dit blad met zetel in België in die 
periode veel meer een blad met Nederlandse- 
dan Belgische inbreng was. 
In het juni 1966 nummer lezen we dat er een 
belangrijke beslissing genomen is door de 
beheerraad van het blad en wel het toelaten 
van advertenties maar voorlopig niet meer dan 
4 pagina’s. Deze 4 bladzijden worden extra 

toegevoegd, dus de 36 pagina’s met 
redactionele artikelen blijven bestaan, 
voorwaar een goed compromis.  
Diverse malen lees je dat de redactie en 
uitgever excuses aanbieden voor het te laat 
verschijnen van het blad. Die berichten 
toverden een glimlach op mijn gezicht want ik 
weet dat ik niet alleen als abonnee vaak dagen 
en soms zelfs weken gewacht heb, ook in mijn 
beginperiode als medewerker kwam het 
boekske vaak te laat uit. Chronisch te laat zijn 
is bij DV een bekend verschijnsel geweest, ik 
heb me er vaak kwaad om gemaakt, kan 
gebeuren… 
De grootste openbaring van het doorspitten 
van deze eerste jaargangen was de rubriek 
“Tussen neus en lippen”, geschreven door een 
medewerker met het pseudoniem Habeas 
Corpus. Iedere maand opnieuw wist deze 
persoon het reilen en zeilen van de OVB, van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij 
evenals dat van betrokken ambtenaren heel 
kritisch onder de loep te nemen. Ik was het ook 
nog heel vaak met de conclusies van deze 
medewerker eens en vermoedde dat het 
geschrevene uit de pen van Jan Schreiner 
kwam. Temeer omdat ik zijn manier van 
schrijven er in herken. Maar ja, in een van de 
nummers ontkent Schreiner dit ten stelligste. 
Echter, een telefoontje 40 jaar na datum naar 
Alfred De Scheemaecker bevestigt mijn 
vermoeden. Ik mag dat wel, niet zo maar 
klakkeloos aannemen wat de overheid, dus het 
Ministerie, en semi-overheid, zoals destijds de 
OVB, ons willen doen geloven. Als voorzitter 
van de SNB was ik het ook jarenlang niet eens 
met het standpunt van de OVB dat in het 
belang van de visstand grote snoek beter 
verwijderd kon worden. Gelukkig heeft de OVB 
later toegegeven dat er meerdere wegen zijn 
die naar Rome leiden. 
 
De eerste adverteerders 
 
Dat in april 1967 de abonnementsprijs met 70 
cent of 10 frank omhoog gaat, geeft al aan dat 
voor de continuïteit van een blad geld nog altijd 
zeer belangrijk is. Vandaar dat inkomsten via 
geplaatste advertenties min of meer een 
noodzaak worden. Met ingang van de 3e 
jaargang zien we dan de eerste betaalde 
advertenties in DV komen. Het zijn: Rubero, de 
importeur van de destijds zeer bekende Ru 
molens, Hengelsportzaken zoals In De Snoek 
in Antwerpen, Ronald Fenger uit Rotterdam, 
de zaak van Jan Schreiner en Willem Persoon 
in Amsterdam, Het Brabants Hengelsporthuis 
in Tilburg en Mol & Wilco in Amsterdam. Als 
groothandels dan nog De Pelikaan uit 
Amsterdam en…. natuurlijk ARCA en deze 



 

laatste is tot het laatste nummer nooit meer 
weggeweest uit dit blad. Een soort verkapte 
advertentie zouden we de Albatros – Mitchell 
Gouden Vangsten Kompetitie kunnen noemen. 
Ik kon het natuurlijk niet laten om even snel te 
kijken welke de grootste snoeken waren doch 
ik heb geen kandidaten voor de BIG Pike List 
van Fred Buller en ondergetekende kunnen 
vinden. 
In die derde jaargang wordt Frans Domhof uit 
Groningen een vaste medewerker en komt 
Captain Brandt met artikelen over de 
zeevisserij ook iedere maand aan bod. 
Misschien staan de lezers er niet bij stil, maar 
in vergelijking met andere bladen heeft DE 
VISSER tot het einde aan toe een vaste, niet 
te grote, kern van medewerkers gehad. Dat 
geeft dan weer een duidelijk herkenbare 
uitstraling en de medewerkers waren vooral 
praktijkmensen die liever visten dan achter de 
schrijfmachine zaten. 
Vanaf de 4e jaargang zien we weer een 
interessante vernieuwing: de achterpagina 
wordt nu ook een advertentie, Albatros maakt 
hier nu promotie voor de succesvolle Mitchell 
molens. 
Dat “grote vis competities” een aantrekkelijke 
manier zijn om hengelsportmateriaal te 
promoten, kunnen we vernemen uit de 
aankondiging van een dergelijke wedstrijd door 
ARCA in samenwerking met de Gazet van 
Antwerpen in het juli 1968 nummer. 
De rubriek Reacties van Lezers begint in deze 
periode steeds interessanter te worden, vooral 
als hengelsportjournalisten over diverse 
onderwerpen met elkaar in discussie gaan. Ik 
vind dat wel leuk omdat ik vroeger nogal hoog 
opkeek tegen schrijvers als Stef de Bruin, Cor 
van Heugten, Cor van Beurden, Jan Schreiner, 
Frans Domhof en John Preger. Toch zie je dat 
ze vaak allemaal voor eigen parochie preken. 
Op de een of andere manier zijn het niet alleen 
schrijvende medewerkers maar ook kleine 
zelfstandigen met een hengelsportzaak of 
andere directe belangen in de hengelsport. 
Vandaar dat ik nog steeds twijfel heb over de 
objectiviteit bij het aanprijzen van bepaalde 
producten in DE VISSER. 
In het februari 1969 nummer zie ik het tweede 
artikel, meer een ingezonden brief, van een 
nog vrij jonge karpervisser verschijnen. De 
naam van de schrijver is C. Groothuis en wat 
jaren later zou deze goede karpervisser vooral 
bekend worden onder de naam Rini Groothuis 
en min of meer de godfather van de 
Nederlandstalige kaperscène worden. Ja, we 
kunnen zonder overdrijving constateren dat 
heel wat bekende schrijvende vissers en 
vissende schrijvers hun eerste pennenvruchten 
aan Voor en door DE VISSER geleverd 

hebben. Een goede zaak want het is vanaf het 
allereerste begin een blad voor praktijkmensen 
geweest. 
Bij het ingaan van de vijfde jaargang wordt de 
prijs van een jaarabonnement verhoogd tot Fl. 
7,50 respectievelijk 110 BEF. Maar eigenlijk is 
het geen verhoging want het aantal bladzijden 
per nummer gaat van 36 naar 48 en per 
pagina betaalt men dus minder, leuke 
redenering! 
Datzelfde mei 1969 nummer is ook het laatste 
nummer waarin Jan Schreiner een artikel 
heeft. Het wordt hem allemaal teveel en hij 
verlangt naar een vrije avond per week. Zou 
het de lezers toen opgevallen zijn dat 
ongeveer gelijktijdig de kritische rubriek 
“Tussen neus en lippen”niet meer verscheen? 
Wel toevallig zou je haast denken.. 
In het volgende nummer zien we dan de naam 
van Jan Stöpetie als medewerker op 
zoetwatergebied verschijnen en van de 
schrijvers van het allereerste nummer is dan 
alleen Cor van Peppen nog over. Maar ja, zo 
gaat dat nu eenmaal in de hengelsportwereld, 
de een gaat, de ander komt en dat geeft dan 
de broodnodige variatie. 
Met de vaststelling dat de rubriek ‘Lezers 
Vragen’ zich ook toen al mocht verheugen in 
een grote belangstelling, sluit ik de 60er jaren 
af en ben ik nieuwsgierig om te zien wat de 
70er jaren te bieden hebben. 
 

 
Het blad groeit zienderogen! 



 

Voor en door DE VISSER wordt steeds 
dikker. 
Toen ik aan dit artikel begon, zat ik nog met de 
vraag in welke periode ik abonnee van dit blad 
geworden ben. Bij het doorbladeren van de 
derde jaargang kwam ik enkele voorpagina’s 
tegen die me bekend voorkwamen en zojuist 
kwam ik tot de conclusie dat in 1967 abonnee 
geworden ben. Ik weet dat ik destijds met de 
hele Eggers familie in de Rechtestraat 75 in De 
Rijp woonde en daar iedere maand naar dit 
kleine boekske uitkeek. Wat later ben ik 
getrouwd en verhuisd en het feit dat mijn vader 
het abonnement op DE VISSER toen 
overgenomen heeft op hetzelfde adres, komt 
nu ook weer in mijn grijze hersenmassa naar 
boven. 
Maar goed, dit terzijde. Als je al die 
ingebonden jaargangen van dit blad naast 
elkaar ziet staan, is het eerste dat je meteen 
opvalt dat na verloop van een paar jaar een 
ingebonden jaargang dikker wordt. Ik heb 
zojuist de breedte van de band van jaargang 
1967 even gemeten en die is 21 mm. 
Vervolgens heb ik die van 1997 even 
opgemeten en dan kom ik op precies 60 mm, 
bijna 3 maal zo dik. Gelukkig komt dat niet 
alleen door de toename van de advertenties. 
 

 
Ook dit magazine behoort nu tot de 
geschiedenis… 

Jaargang 1970 begint met een leuke 
verrassing: Jan Schreiner is weer terug en 
heeft in de meeste nummers weer een artikel 
en de naam van Jan Stöpetie is weer voor een 
periode verdwenen maar komt later toch weer 
terug. Ik denk dat ik nog eens een telefoontje 
met ADS, staat dus voor Alfred De 
Scheemaecker, moet plegen om uit te vissen 
hoe dat in elkaar zat. Nu ik toch deze naam 
noem, interessant is het om te zien dat vanaf 
het april 1970 nummer de verantwoordelijke 
uitgever A. De Scheemaecker uit Wilrijk is. Ik 
weet dat Alfred in die tijd zijn 
medecompagnons uitgekocht heeft en vanaf 
dat moment de grote baas van dit blad is. We 
zien ook steeds meer artikelen van A.A.C. 

Vinken verschijnen en ook deze medewerker 
heeft een hengelsportzaak: Het Brabants 
Hengelsporthuis. De 6e jaargang die in mei 
1970 begint, heeft een cover geheel in kleur. 
We mogen dit gerust een goede verbetering 
noemen en voor de rest blijft alles min of meer 
bij het oude. 
In 1970 werd de Belgische ploeg CIPS 
wereldkampioen voor Nederland en Frankrijk 
en ik denk dat de individuele klassering van de 
Belgische vissers nog nooit zo goed was. Een 
toen nog vrij jonge Marcel Van den Eynde 
werd onbedreigd wereldkampioen en op de 
plaatsen 2, 3 en 4 vonden we P. Michiels, P. 
Paquet en P. Baudot. Eigenlijk ongekend deze 
prestatie. 
In het oktober 1970 nummer vinden we het 
eerste artikel van een interessante rubriek voor 
specialisten. Rini Groothuis start namelijk de 
serie “Uit de Karperton”, hoewel er in die 
eerste uitgave nog ‘Karpenton’ en C. 
Groothuis-Tilburg stond. In het colofon vinden 
we dan zo nu en dan nog de naam Rinus 
Groothuis, maar het gaat steeds om dezelfde 
goeroe van het moderne karpervissers die in 
De Visser zijn goede praktische ideeën aan 
deze groep kenbaar maakte. 
Halverwege 1971 kom ik een ingezonden brief 
van een zekere Emiel Ooms tegen en ik vraag 
me nu af of dit het begin geweest is van de 
vele artikelen die Emiel later voor DE VISSER 
heeft geschreven, ik zal er eens op letten.  
Als ik een resumé van die eerste 6 jaargangen 
moet maken, valt me op dat het zeevissen 
voldoende aandacht kreeg, het vissen met 
vaste stok en het snoeken ook en karpervissen 
is door de komst van Rini Groothuis ook 
voorzien. Blijft over dat er maar weinig over het 
echte snoekbaarsvissen gepubliceerd is en dat 
er enkele ingezonden brieven zijn die daar dan 
ook terecht over klagen.  
Ik heb zojuist eens een paar artikelen van Rini 
Groothuis gelezen en het eerste dat opvalt, is 
de lengte, soms 12 pagina’s, doch dat is 
minder belangrijk dan alle praktijkinformatie die 
Rini op zeer begrijpelijke wijze aan de lezers 
meedeelt. Zeer goede artikelen die later in een 
meer gestroomlijnde vorm in zijn boeken 
terugkomen. Ik denk dat de redactie van het 
blad toen zeer in zijn sas was met deze 
kundige medewerker, niets dan lof. 
 
Tot 1976 en niet verder! 
 
Ik zie dat inmiddels aan mijn 5de A-viertje 
begonnen ben en dat betekent dat als ik op 
deze manier voort ga, ik wel zo’n 30 van die 
velletjes vol kan schrijven voordat ik bij de 
41ste jaargang ben. Dat is niet de bedoeling 
en daarom zal ik deze eerste bijdrage 



 

besluiten met het vermelden van enkele 
interessante zaken die ik gevonden heb in de 
jaargangen tot 1976. Daarmee heb ik dan 
ongeveer een kwart van de ruim 40 
jaargangen van dit blad behandeld komen we 
aan bij het eerste artikel dat Oscar van Nooten 
voor DE VISSER schreef. Dat eerste artikel 
met de titel “Wedstrijdhengelen” verscheen in 
het oktober 1975 nummer. Waarschijnlijk was 
dit een reactie op de oproep van 
hoofdredacteur Wim van Rijssel om 
medewerkers voor het onderwerp 
wedstrijdvissen in het augustusnummer. Dat 
Oscar het in totaal 30 jaar en 2 maanden als 
medewerker aan dit blad vol zou houden, wist 
hij op dat moment zeker en vast niet. Hiermee 
corrigeer ik dan tevens de tekst van Pierre 
Bronsgeest in het januari 2006 nummer van 
Beet waar hij meldt dat Oscar ruim 37 jaar 
werkzaam was voor DE VISSER. De al eerder 
genoemde medewerkers gaan rustig door en ik 
zit me net af te vragen hoeveel artikelen Iwan 
Garay wel niet voor dit blad geschreven heeft? 
Wie weet kom ik later in deze feuilleton wel 
met een top 5 van de medewerkers met de 
meeste artikelen. 
 

 
Aan de weg timmeren om tot een beter 
roofvisbestand te komen… ‘Zet ze terug!’ 

Naast de kwantiteit hebben we natuurlijk ook 
nog de kwaliteit. Ik vind dat Voor en door DE 
VISSER in die periode met vooral modern 

vissende medewerkers, echt Iwan Garay, 
Frans Domhof, Jules Scholliers en vooral Rini 
Groothuis komen steeds met nieuwe zaken, 
echt het beste Nederlandstalige visblad was. 
Tijdens het bladeren in die jaargangen moet ik 
me regelmatig bedwingen om een verhaal niet 
in een ruk uit te lezen. Als er ooit een slogan 
van toepassing was, dan was het wel die van 
“XX Jaar best gelezen.” 
Voor verzamelaars van hengelsportmateriaal 
zijn deze oude jaargangen ook een zeer goede 
bron van informatie. In de advertenties kun je 
zien welke molens, hengels, kunstaas enz. op 
welk tijdstip geïntroduceerd worden. Je ziet 
boekbesprekingen van zojuist uitgekomen 
boeken uit zowel België als Nederland en het 
geeft je een indruk van de meest bekende en 
zeer actieve hengelsportspeciaalzaken. 
Natuurlijk zie je ook namen en adressen van 
hengelsportzaken en groothandels die nu 
compleet verdwenen zijn. Over de oorzaken 
zullen we het maar niet hebben, al weet ik die 
in veel gevallen wel omdat ik daarin altijd 
geïnteresseerd geweest ben en het me van 
pas kwam in mijn werk als adviseur van de 
diverse hengelsportfirma’s. Je zou kunnen 
stellen dat het snuffelen in die oude nummers 
een soort reis met een tijdmachine door 
hengelsportland is en daar wil ik het bij deze 
aflevering bij laten. 
 

Jan Eggers 
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