
Brief van Rein aan Jan 
 
In augustus 2014 heb ik Jan Eggers voor het 
eerst thuis mogen bezoeken om te kletsen 
over onze verzamelhobby. Ik schreef eerder 
over dat bezoekje in ons clubblad. Nu we 
elkaar persoonlijk hadden leren kennen, leidde 
dat sindsdien tot geanimeerde gesprekken als 
we elkaar weer eens troffen.  
Dat treffen beperkte zich tot 1 à 2 keer per jaar 
tijdens onze verzamelbeurs. Regelmatig 
ontvang ik dan weer iets wat hij speciaal voor 
me heeft vastgehouden, meestal vanuit zijn 
eigen collectie. Een prijsbekertje, een 
reclameblaadje, van alles en nog wat... ik voel 
me bevoorrecht om zo’n band te hebben met 
"the pike ferret"! 
 

 
Rein van Rutten 
 
Al gauw gaan er zo jaren voorbij en na het 
vinden van een plekje in onze agenda, in het 
bijzonder die van Jan, zat ik afgelopen februari 
voor de tweede keer aan de koffie in 
Bovenkarspel. Ook toen weer veel gevraagd 
en gehoord over belevenissen in zijn lange 
hengelsportleven. 
Ik mocht me weer verheugen in allerlei 
bijzondere hengelsportzaken, die ik mee mocht 
nemen naar Zoetermeer. Op de vraag wat hij 
ervoor wilde hebben, antwoordde die dat ik 
maar eens een stukje moest schrijven voor het 
clubblad, in het bijzonder over de inhoud van 
een briefwisseling tussen hem en Rein van 
Rutten uit februari 1991. Daar zei ik natuurlijk 
geen nee tegen en een mooie reden om (bij 
deze dus) weer eens de pen te hebben gepakt. 
 
Die brief van Rutten mocht ik houden en heeft 
nu een mooi plekje in mijn verzameling. Een 

brief met interessante inhoud aan Jan Eggers, 
getypt, ondertekend en gestempeld door van 
Rutten zelf. Dat zijn de pareltjes voor een 
verzamelaar. Hieronder zal ik in een korte 
samenvatting de inhoud van die brief uit de 
doeken doen. 
 
De brief is de reactie van Rein op een 
telefonisch verzoek van Jan, om met hem een 
interview te mogen hebben, met als thema 
"Wedstrijdvissen in vroeger jaren". Rein 
schreef dat hij koos om op papier te reageren 
om het zo systematisch over te kunnen 
brengen. Uit persoonlijke ervaring herken ik 
zo’n zinsnede van Rein. Ik weet dat hij door de 
jaren heen ontzettend veel brieven heeft 
geschreven naar allerlei mensen, juist om 
compleet te kunnen zijn in wat hij wilde 
overbrengen. 
 

 
 
Rein geeft een mooi tijdsbeeld op een moment 
dat nu al weer dik 25 jaar geleden is. 
Hij begint met een waslijst aan personalia. Een 
citaat daaruit: "...Rein van Rutten. 76 jaar en 
allroundhengelaar tot hij in 1961, na de 
wereldkampioenschappen ermee stopte. 
Internationaal een geducht wedstrijdvisser". 
Tja, bescheidenheid lag hem minder goed, 



maar het moet gezegd zijn dat hij in zijn tijd 
absoluut een topper was.  
 
Over het ontstaan van viswedstrijden, schreef 
hij: "...langs kanalen en vaarten waren vroeger 
herbergen, waar schuitenjagers en hengelaars 
hun pleisterplaatsen hadden. Buiten voor de 
deur de klompen uitgeschopt en tegen de 
gevel een met een touwtje bijeen gebonden 
bamboehengel. Men vond elkaar bij de 
tapkast. Nippend aan een glaasje sterk vocht, 
kwamen de wildste verhalen los. Er was er dan 
altijd wel iemand die zei altijd meer te kunnen 
vangen dan de ander. Dat moet je dan maar 
eens bewijzen zei die ander. En op dat 
moment werd omstreeks het begin van deze 
eeuw het wedstrijdelement geboren. Niet 
langer was de vis de geschubde tegenstander, 
maar de man naast zich aan de waterkant. Er 
ontstonden toen al snel clubjes van 
hengelaars, zgn. viscolleges die gezamenlijk 
wedstrijden gingen houden..." 
 

 
 
Over hoe die viswedstrijden destijds waren, 
schreef Rein: "...Het materiaal was simpel. Een 
zelf vervaardigde houten kanis hing men om 
de schouder, met daarin een zak met een 
mengsel van geweekt oud brood en 
aardappelen als lokvoer. De tijd van stugge 
silk, die je eerst moest voorweken om aan een 
haak te kunnen knopen. Meest een deeghoorn 

om de hals, omdat er destijds vele 
deegspecialisten waren. Aan een draagriem de 
bij elkaar gebonden bamboedelen als 
vishengel, vaak delen van een gelijke lengte 
bijv. 3 x 2 meter. De duurste hengels hadden 
koper in koper en konden wel een weekgeld 
kosten..." 
De wedstrijden waren op zich gezelliger dan 
tegenwoordig, schreef Rein. "...in die colleges 
kende men elkaar nog. Men vertrok per fiets of 
lopend naar het viswater, maar het kwam ook 
voor dat men al de avond ervoor, per schuit 
naar het water voer. Toen geen kinnesinne, 
want het ging nog niet om de grote 
prijzenpakketten, maar juist om de eer. Loting 
kwam niet altijd voor en dan gebeurde het nog 
wel eens dat de dag ervoor werd voorgevist, 
waarna bij de wedstrijd zelf, enkele 
deelnemers zich wel héél snel naar specifieke 
plekken spoedden. Tja, ook toen was de drang 
om te winnen soms al onhoudbaar..."  
 
Over de ontwikkeling van de wedstrijdvisserij, 
schreef Rein: "...Niet alleen het materiaal van 
de hengels veranderde, maar ook de 
lokvoersystemen. Er kwam steeds meer 
hengelsportlectuur, waarin steeds maar weer 
geheime en magische lokvoertjes werden 
gelanceerd. Het simpele deegje, al of niet met 
jenever aangelengd, verdween en maakte 
plaats voor andere aassoorten. Zo ook het 
oude geweekte brood..." Er werd steeds méér 
voer gebruikt, waarmee de portemonnee flink 
werd aangesproken. De oude kanis moest 
plaatsmaken voor een ideale viskoffer al of niet 
met een visplateau eronder. De oudste 
winterjas tegen de kou op de borst en rug, 
werd vervangen door een poolpak. De 
organisatie was vroeger in handen van 
vrijwilligers en niet van sponsors en Bobo’s. 
Het pure idealisme raakte gaandeweg op de 
achtergrond. Ja, er veranderde nogal wat in de 
wedstrijdhengelsport, waaraan hij vanaf 1920 
actief had deelgenomen. 
 
Rein schreef nog met wedstrijdvissen te zijn 
gestopt, toen de steeds kostbaarder prijzen tot 
frauduleuze situaties gingen leiden. Hij baalde 
daarvan en ik geef hem dik gelijk! 
 
Ik hoop te hebben overgebracht dat het in het 
bezit hebben van zo’n historisch briefstuk en 
het lezen van de nostalgische inhoud, mijn 
verzamelaarhart sneller laat kloppen. Met dank 
dus aan onze nestor, Jan Eggers, die de brief 
aan mij heeft afgestaan. 
 
 

Michael Flipse uit Zoetermeer. 
Email: m.flipse@hccnet.nl 


