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Voorwoord

Rien de Wolf aan de Papaverweg 43 in Amsterdam-Noord is een begrip in de buitenrecreatie. 
Onze winkel is ruim 3000 m2 groot, waaronder 500 m2 hengelsport op de tweede etage!  

Kom naar onze winkel of surf naar www.riendewolf.nl voor alle denkbare outdoor-artikelen.
 

Rien de Wolf is expert op het gebied van:

Papaverweg 43, 1032KE Amsterdam • Tel.: 020 - 636 19 96 • Fax: 020 - 636 12 63 • info@riendewolf.nl • www.riendewolf.nl

Of je nu op zoek bent naar een dobbertje of een volledig ingerichte visboot,  
Rien de Wolf heeft het én levert het!

Beste Leden,

Het is weer voorbij die mooie zomer! De vakantiekoffers 
staan alweer op zolder en de reishengels zijn opgeborgen. 
De dagen worden weer korter en nog even en de bomen 
verliezen hun blaadjes. Andres de Rouville kan haast niet 
wachten, de beste man wordt niet echt blij van al die 
warmte en zon, lees zijn column op bladzijde 9, wat een 
‘slappe hap’!

Het AHV VISSEN magazine verkeert in een luxepositie 
tegenwoordig. Er wordt zoveel kopij aangeleverd door de 
leden en de vrijwilligers dat het blad bijna te klein aan het 
worden is om alles te kunnen plaatsen. Gelukkig hebben 
we daar ook nog de website en de steeds beter bezochte 
Facebookpagina en zelfs Instagram. Wil je echt alles 
weten en niets missen? Check dan deze media met enige 
regelmaat, op bladzijde 16 vind je een ‘wegwijzer’.

Joris Weitjens is terug en hoe! Geen meldingen, geen 
uitzettingen! Zo, die kan je in je zak steken! Prachtig om 
te lezen hoe hij op zijn unieke wijze het onderwerp van 
het al dan niet terugmelden van spiegelkarpers bij de 
spreekwoordelijke kuif pakt en van zijn karperhart bepaald 
geen moordkuil maakt. Misschien moesten we toch maar 
eens gaan luisteren naar deze gouwe vent?

De zomer is voorbij, het leven gaat voort. Thuis, op school, 
op het werk. En… Aan de waterkant! Het mag dan af en toe 
een beetje miezeren, die vissen zijn toch al nat en hebben 
de komende maanden maar één doel en dat is: Vreten! Doe 
er je voordeel mee.  

Rolf Bouman, hoofdredacteur

Jeugdkampioenschap 
Amsterdam

De jeugd heeft de toekomst! 
Op zondag 24 september 2017 

organiseert de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging het 
Jeugdkampioenschap van 

Amsterdam. Ben jij tussen 
de 7 en 18 jaar? En lijkt het je 

wel wat om de beste 
van Amsterdam te 
zijn? Blader dan 
naar bladzijde 19 en 

schrijf je in!
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VROEGE VOGELS
Het is vrijdagmiddag als ik met Wim 
WhatsApp contact heb. Wim, die 
ik inmiddels al een tijdje ken van 
Hengelsport 2000, is een verwoed 
roofvisser en daar delen wij onze 
passie. Als je geregeld over de 
vloer komt bij een hengelsportzaak 
raak je nu eenmaal aan de praat 
met elkaar en voor je het weet 
plan je samen een dagje vissen. 

Wims verzoek om een 
dagje te gaan 

vissen met zijn 
boot door de 
Amsterdamse 

grachten 

klinkt 
dus als muziek in mijn oren. 
We besluiten om de zondag 
vroeg af te spreken, want 
dan zijn er nog weinig boten 
op het water. Al om 04.00 
uur klinkt mijn wekker zodat 
ik rond 05.00 uur bij het haventje 
kan zijn waar de boot van Wim ligt 
aangemeerd. Vanuit daar is het 

nog een stukje varen, maar al 
snel arriveren wij op de 

eerste stek.

BAARSSTEK
Onderweg heeft Wim al 
aangegeven dat er meestal veel 
baars zit op deze eerste stek. 
Toevallig weet ik dat, want ik heb 
hier zelf al geregeld vanaf de 
kant gevist en aardig gevangen. 
We beginnen te pielen met kleine 
shadjes en de dropshot montage 
en al snel melden de eerste 
baarsjes zich en los ik zelfs al een 
snoekbaarsje. Maar hoe wij ook 
ons best doen, de aanbeten zijn 
traag en wij missen er veel. We 
besluiten om hier later nog eens 
terug te komen. Wanneer wij de 
eerste echte gracht bereiken, 
zien en horen wij vooral mensen 
voorbijkomen die iets te diep in het 

glaasje hebben gekeken. Jolige 
kreten vanaf de diverse 

bruggen laten je weten 
dat je in Amsterdam bent. 

De stad ziet er prachtig 
uit op deze mooie ochtend 

en zeker vanaf het water. Na het 
weer even geprobeerd te hebben 
met allerhande rubber besluiten wij 
toch verder te gaan trollen en het 
duurt niet lang voordat een eerste 
mooie snoekbaars mijn plugje grijpt. 
Hierna vissen wij de stek verder uit 
door de nodige keren heen en weer 
te gaan trollen en wederom komen 
er een paar mooie baarzen binnen. 
Maar echt goed, zoals het de week 
daarvoor was, is het volgens Wim 
niet. Daarom trollen wij verder 
over de grachten richting ’t IJ en 
zodoende pakken wij geregeld nog 
een baars onderweg.

ROOFVISSEN - Marcel de Ruyter

Aan de Amsterdamse  
 grachten

Mensen die de titel lezen horen misschien wel de klanken van het bekende liedje gezongen door Wim 
Sonneveld. Ik was zelf nog niet eens een visje toen dat nummer een hit werd, maar ik herken het lied 
natuurlijk wel als geboren en getogen Amsterdammer. Hoe leuk het ook is om te vissen aan de Amsterdamse 
grachten, vanuit de boot door de grachten geeft natuurlijk weer een hele andere dimensie.

’t IJ HOORT ERBIJ
Op ’t IJ aangekomen trollen wij 
verder over het ondiepe en hier en 
daar werpen wij de kantjes uit. Ook 
op ‘t IJ vangen wij een paar mooie 
baarzen, waaronder zelfs een 
prachtexemplaar van 43 centimeter 
voor Wim. De snoekbaarsjes 
plukken wij toch merendeels weg 
van diverse zijtakken en niet echt 
op ‘t IJ. De mensen, en dan met 
name de toeristen, bij de pont en 
achter het Centraal Station kijken 
hun ogen uit als zij zien dat twee 
idioten toch echt vis vangen. 

Regelmatig zie ik mensen foto’s van 
ons nemen. Wie weet waar deze 
mensen allemaal vandaan komen 
en waar wij dus op de gevoelige 
plaat uiteindelijk terechtkomen? 
Hoe leuk en aardig het vertoeven 
is op ’t IJ, echt vinden doen we ze 
niet en wild zijn ze al helemaal niet. 
Daarom besluiten wij na enige tijd 

toch maar weer de grachten in te 
gaan, een wijs besluit!

HATSIKIDEE
We zijn de grachten nog maar net 
op en op meerdere stekken melden 
de baarzen zich. Niet allemaal 
even groot, maar op licht materiaal 
zeker de moeite waard. Ook vangt 
Wim dan ineens tijdens het trollen 
weer een mooie snoekbaars die 
onder een brug verscholen lag en 
het blijft er niet bij eentje, want, 
hatsikidee, daar volgt al snel 
nummer twee. Op een gegeven 
moment pakken wij met regelmaat 
baarzen en snoekbaarzen. We 

wisten natuurlijk wel dat het een 
keer moest gaan gebeuren. De 
vraag was alleen bij wie? Mijn 
4,5 cm plugje lijkt vast te lopen, 
maar niets is minder waar. Woest 
voel ik een grote vis met zijn kop 
schudden en regelmatig schreeuwt 
de slip het uit. Diverse boten die 
voorbij komen varen merken de 
commotie bij ons aan boord ook 
op en blijven zelfs hangen om mee 
te kijken. Na een stevig robbertje 
vechten glijdt er een prachtige 
snoek in het landingsnet die na 
meten 88 centimeter blijkt te zijn. 
De vreugdekreten vanaf de andere 
boten zijn nog groter dan bij ons 
aan boord. Onder enige dwang van 
de diverse toeschouwers moet ik 
de vis een kus geven, wat ik nog 
doe ook. Smak!

NOG EEN KEER
Brak komen wij rond 18.00 uur weer 
aan bij het haventje. Het was een 
lange visdag, maar wel eentje om 
niet meer te vergeten. Deze visdag 
leek immers meer op werken dan 
ontspannen. Wim en ik schudden 
elkaar de hand en spreken min of 
meer alweer af om het snel nog 
eens over te doen. Als ik in de auto 
voldaan terug naar huis rijd, verleg 
ik mijn blik nog even richting het 
water. Amsterdam wat ben je  
toch mooi! 
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Een echte Amsterdamse grachtensnoek!

Wim met 43 cm aan baarspracht

Stuk voor stuk schitterende baarzen



STREETFISHING
Veel van onze jongere 
hengelsporters hebben dezelfde 
ervaring. Ook zij vinden het 
spannend om een mooie vis te 
vangen, maar zij vissen dan bij 
voorkeur midden in de stad langs 
de grachten. Zij lopen of fietsen 
van de ene gracht naar de andere, 
gooien snel hun hengel uit achter 
een passerende rondvaartboot, 
vanaf een brug of aanlegsteiger, 
daar waar zij vermoeden dat er vis 
zit. Dat heet ‘streetfishing’ en deze 
dynamische vorm van hengelsport 
wordt vooral bij de jeugd steeds 
populairder.

Het bestuur ziet het als een 
belangrijke taak om de hengelsport 
bij de jeugd onder de aandacht te 
brengen en meer jeugdleden erbij 
te krijgen. Zo staat het ook in ons 
beleidsplan. Al enige tijd kijken wij 
daarom uit naar mogelijkheden 
om zelf een streetfishing wedstrijd 
in Amsterdam te organiseren, net 
zoals MidWest Nederland dat 
doet. Welnu, dat gaat gebeuren. Er 
heeft zich een enthousiaste groep 

aangemeld die de organisatie 
op zich heeft genomen. Het 
inschrijfgeld bedraagt €25,00 per 
deelnemer. De wedstrijdregels zijn 
verkrijgbaar op kantoor en worden 
vermeld op onze website. Volg ook 
onze berichten via social media, 
Twitter, Facebook en Instagram.

JEUGD EN MEDIA
De acties gericht op de jeugd 
die wij in juni dit jaar zijn gestart 
via de social media en de 
vislessen op scholen hebben 
inmiddels al geleid tot 175 nieuwe 
jeugdvergunningen! Op 15 juli is 
er een jeugdvisdag gehouden in 
Hilversum, georganiseerd door 
Sportvisserij MidWest Nederland, 
hieraan hebben ruim 50 jongeren 
deelgenomen waarvan 15 
Amsterdamse jeugdleden.
 
Ook de ledenwerfactie via AT5 
en NH (voorheen RTV Noord-
Holland) met onze tv-commercials 
heeft tot nu toe bijna 300 nieuwe 
leden opgeleverd. Het spreekt 
vanzelf dat het bestuur verheugd 
is dat de belangstelling voor 

de Amsterdamse Hengelsport 
Vereniging de laatste twee jaar 
weer toeneemt, ook bij de jeugd 
en wij hopen met z’n allen dat deze 
trend zich voortzet. 

WEDSTRIJDEN
De vrijwilligers van de vereniging 
zitten niet stil! De roofviscommissie 
organiseert maar liefst 
twee roofviswedstrijden, de 
karpercommissie pakt door met 
het inmiddels landelijke SKP-
weekend en Herman Sentrop, 
onze man aan de Sloterplas, heeft 
wederom de organisatie van de 
fameuze karperkoppelwedstrijd 
op zich genomen. Elders in deze 
editie meer informatie over deze 
wedstrijden.

AHV VISSEN MAGAZINE ONLINE

Wist je dat op de website van de 
AHV sinds 2011 alle AHV VISSEN 
magazines vanaf 2011 in digitale 
vorm in PDF-formaat zijn terug te 
vinden? Surf eens naar  
www.ahv.nl en klik in het menu 
op VISSEN. De digitale magazines 
worden ongeveer een maand nadat 
het blad bij de leden op de mat is 
gevallen gepubliceerd.

Het bestuur van de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging  

NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
Wat is vissen toch een ontspannende sport. Je trekt er met je 
visspullen op uit naar je vaste stekje of je gaat op zoek naar een 
geschikt plekje langs de waterkant; een plek waar je nog niet eerder 
bent geweest. Je kan ook ergens een bootje huren en roeien tot je een 
heel stil watertje hebt gevonden met bloeiende waterlelies en riet 
langs de oevers. De enige geluiden die je hoort zijn het ruisen van de 
wind, de altijd kibbelende meerkoeten, het gesnerp van jonge fuutjes 
die voedsel vragen en van die kleine pulletjes die braaf piepend achter 
hun eenden moeder aanzwemmen. Heerlijk toch!

Maar vissen is ook spannend want opeens heb je beet, je pennetje 
schiet onder water, je lijn staat strak, je hengel buigt vervaarlijk krom, 
het water beweegt door de slaande staart van een vechtende vis.  
Nu moet je hem niet kwijtraken en met beleid proberen binnen te 
halen. Als de vis dan eindelijk in je schepnet zit kun je hem voorzichtig 
onthaken, opmeten en een foto maken met je smartphone, dan heb je 
een mooie vangst, een geslaagde dag en een goed verhaal.

De Amsterdamse Hengelsport Vereniging organiseert van 
vrijdag 13 oktober t/m zondag 15 oktober 2017 de vermaarde 
KARPERKOPPELWEDSTRIJD aan de Sloterplas!

LET OP! De loting vindt een week eerder op zaterdag 7 oktober plaats 
om 12.00 uur op het AHV-landje aan de Sloterplas. Kun jij daar niet bij 
zijn? Geen probleem! Dan regelt Herman Sentrop de loting voor jou. 
Ben je geen lid maar wil je toch mee doen? Bij Herman Sentrop kun je 
een driedaagse vergunning kopen voor €12,50.

Meld je aan via ahv@ahv.nl of via Herman Sentrop op 06 - 55 85 49 06 en 
maak €100,00 over op NL30INGB0000117917 o.v.v. Namen deelnemers, 
VISpasnummer en karperwedstrijd Sloterplas.

• Aanvang wedstrijd vrijdag  

 13 oktober om 12.00 uur

• Einde wedstrijd zondag  

 15 oktober om 12.00 uur 

• Het inschrijfgeld bedraagt  

 €100,00 per koppel

• Maximaal 26 koppels  

• Aanmelden via ahv@ahv.nl  

 of via de heer Herman  

 Sentrop op 06 - 55 85 49 06

• De inschrijving staat pas  

 vast nadat het inschrijfgeld  

 is ontvangen

Karperkoppelwedstrijd Sloterplas

De roofviscommissie van de AHV timmert stevig aan de weg. Deze groep enthousiaste 
vrijwilligers organiseert maar liefst twee roofviswedstrijden op de Nieuwe Meer.  

Wil je meedoen? Schrijf je dan in en vergeet vooral niet je inschrijfgeld te voldoen!

• Maximaal aantal bootjes 30 
• Per boot 2 deelnemers
• Tijd van 08.30 uur tot 15.00 uur 
• Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij  
 de Hot Spot
• De prijzen zijn eremetaal en daarnaast ook een prijs  
 voor de grootste snoekbaars
• De lengte van de 5 grootste snoekbaarzen  
 bepaalt de winnaar
• Vangt niemand 5 snoekbaarzen, dan telt de  
 totaallengte van de wel gevangen snoekbaarzen

• Verzamelen en traileren om 07.30 uur bij de  
 Hot Spot - Oude Haagseweg 47, Nieuwe Meer
• Op de verzamelplek is er een bootcontrole  
 en wordt het reglement uitgedeeld 
• Inschrijfgeld per boot €25,00
• Inschrijven via ahv@ahv.nl
• Betalen: AHV - NL30INGB0000117917  
 o.v.v. Snoekbaarswedstrijd
• Wees er tijdig bij, want vol=vol
• Er zijn enkele huurbootjes beschikbaar  
 via 020 - 604 15 44 of 06 - 81 48 61 32

• Maximaal aantal bootjes 30 
• Per boot 2 deelnemers
• Tijd van 08.30 uur tot 15.00 uur 
• Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij  
 de Hot Spot
• De prijzen zijn eremetaal voor de grootste snoek,  
 baars en snoekbaars
• Verzamelen en traileren om 07.30 uur bij  
 de Hot Spot - Oude Haagseweg 47, Nieuwe Meer

• Op de verzamelplek is er een bootcontrole en  
 wordt het reglement uitgedeeld
• Inschrijfgeld per boot €25,00
• Inschrijven via ahv@ahv.nl 
• Betalen: AHV - NL30INGB0000117917  
 o.v.v. Roofviswedstrijd
• Wees er tijdig bij, want vol=vol
• Er zijn enkele huurbootjes beschikbaar 
  via 020 - 604 15 44 of 06 - 81 48 61 32

VISWEDSTRIJDEN

Roofviswedstrijden

De winnaar mag zich Snoekbaarskampioen 2017 van de AHV noemen!

Wie alle drie de soorten ter meting aanbiedt met de grootste totaallengte mag zich Roofviskampioen 2017  
van de AHV noemen!  

SNOEKBAARS BOOTWEDSTRIJD, ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017

ROOFVIS BOOTWEDSTRIJD, ZONDAG 5 NOVEMBER 2017 
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COLUMN - Andres de Rouville

Haken en ogen
  Mooi weer vissers…

Normaliter zijn columnisten in deze tijd van het jaar op vakantie. Althans, zo lees ik dat tegenwoordig in 
de bekende dag- en weekbladen. Dat schijnt zo te horen. Is het een gebrek aan inspiratie? Of zijn zij ook 
toe aan een welverdiende vakantie? Vaak worden deze columnisten afgewisseld door een reserve- of 
gelegenheidscolumnist met een net iets te slappe zomercolumn. De zomer; een beetje slappe hap.

Over slappe hap gesproken. Ik vind de zomer maar niks. Er is niets dat mij minder inspireert dan een lome 
en lauwe avond in juli. Ik voel mij alleen en eenzaam op dit soort avonden. Om mij heen zie ik alleen maar 
blije mensen. Feestende, vrijende en dansende mensen. Rijke mensen met boten, arme mensen op fietsen, 
die samen naar alweer het zoveelste dance event in het Amsterdamse Bos gaan. Daar word ik niet blij van. 
Ik wil janken. Ik wil huilen. Geef mij liever ferme slagregens en een stevige zuidwester. Lang leve  
de inspiratie!

Ondertussen laat ik mijn pennetje in een soort van slijmerige groene substantie zakken. Het zou 
erwtensoep kunnen zijn. De vlok witbrood blijft nog maar net aan m’n haak hangen. De overige ‘bammetjes’ 
zijn al bijna uitgedroogd. De groene substantie riekt. Een weeïge geur van brasemslijm en verrotte vis. Het 
zijn in ieder geval luchtjes die ik niet wil ruiken. Doe mij maar een frisse voorjaarsbloesem of de natte geur 
van een woeste herfst. Het is in ieder geval het luchtje van een lome avond in juli. Tien meter verder drijft 
een dode brasem. Wel een mooie blanke trouwens. Een beetje lijkbleek.

Wat doe ik hier? Dat vraag ik mezelf hardop af. Op vijftig meter afstand word ik weggekeken. Twee 
karpervissers die het complete arsenaal hebben uitgestald. Ik voel mezelf niet welkom. Ik hoor het 
openklikken van twee blikjes bier. Een luide boer volgt, het communiceert! Waarschijnlijk ben ik niet 
welkom. De bas van de dancemuziek op het feestterrein wordt steeds voelbaarder op mijn borstkast. 
Wat doe ik hier? De drang om te vissen is groot. Soms te groot, zeker op een avond zoals deze. Het 
voetbalseizoen is tenslotte afgesloten en voor een zomertalkshow van Eva Jinek is het nog te vroeg. Ik ben 
dus gaan vissen met een reden. Hunkering naar avontuur en het buiten zijn, zoals sportvissen bedoeld is.

Mijn voorjaar was uitstekend. Grote ruisvoorns en kroeskarpers, afgewisseld door een paar prachtige 
schub- en spiegelkarpers. Wat doe ik toch hier? Wil ik soms deze vangsten overtreffen? Hier? Nu? 
Inmiddels ben ik al twee wateren gepasseerd. Ik tel zeven tenten en tien vissers. Ik plak er een uurtje 
schemer aan vast. Op groot water, waar het avontuur nog heerst. Mijn oksels kleven. Zo’n vies en 
plakkerig gevoel. Ik blaas de zoveelste mug van mijn neus weg en jaag een irritante rat z’n hol in. 
Ik hoor het gestamp en gebonk van dancemuziek steeds luider worden. Ik hoor blije mensen. 
Shit! Een boot! Pats! Mijn lijn loopt soepeltjes in de schroef van de boot. Het is einde verhaal. 
Terug naar huis. Kijken naar Eva Jinek. De zomer. Ik vind het maar niks. Het wordt tijd dat 
deze columnist op vakantie gaat en fris en fruitig terugkomt voor de najaar editie van ons 
verenigingsblad. U zult het nu dus moeten doen met een zomercolumn.  
Een beetje slappe hap.  

Andres de Rouville

Meer van Andres?
Andres de Rouville houdt al enige jaren een leuk blog 
bij, surf eens naar linkerflanken.blogspot.nl en 
volg wekelijks zijn avonturen aan de Amsterdamse 
waterkant. Zijn passie? Karpers en dan het liefst 
spiegels met een SKP-achtergrond, vandaar de  
titel ‘Linkerflanken’.

VERSLAG - Vissende jeugd

Vislessen op scholen

Op zaterdag 15 juli is de 
jeugdvisdag gehouden in 
Hilversum. Deze dag werd 
georganiseerd door de HSV 
van Weesp, Naarden-Bussum, 
Hilversum, de AHV en de federatie 

MidWest Nederland. In totaal 
hadden 52 jeugdleden zich 
opgegeven en ondanks de afstand 
waren er toch nog 15 AHV-
jeugdleden aanwezig. 

De dag bestond uit 4 disciplines; 
witvissen met de 10 meter vaste 
hengel, feedervissen, karpervissen 
(statisch en met de pen) en 
roofvissen vanuit een boot. Dit alles 
werd begeleid door vrijwilligers 
van de verenigingen en de SNB. Al 
snel werd er een karper gevangen 
door een feedervisser! De jongeren 
waren zo enthousiast dat zij veel 
langer door wilden gaan.  

Het mooie weer en de 
bevlogenheid van de jeugd om toch 
die ene vis te verschalken, zorgde 
voor een onvergetelijke visdag die 
absoluut voor herhaling vatbaar is. 
Een woord van dank gaat uit naar 
alle vrijwilligers.  

Onder begeleiding van de federatie 
MidWest Nederland zijn er op 
een aantal Amsterdamse en 
Amstelveense basisscholen 
vislessen gegeven. De kinderen 
uit de groepen 7 en 8 kregen 
van de Vismeester eerst uitleg 
over het leven onder water en 
over de diverse vissoorten die in 
Amsterdam rondzwemmen. Extra 
nadruk werd er gelegd op hoe je 
het beste met een gevangen vis om 
kunt gaan.

De praktijkles aan de Amstel 
op 6 juli ging gebukt onder een 
(te) warme zomerzon, maar de 
inzet was er niet minder om en 
ondanks de hitte belandde menig 

visje in het net. Op 12 juli werd 
er voor de 4e keer een visles op 
de Valentijnschool te Amsterdam 
gehouden. Het weer zat echter 
niet mee en de regen kwam met 
bakken uit de lucht. Desondanks 
gingen de leerlingen vol goede 
moed naar de waterkant. Tijdens 
de vislessen op OBS De Westwijzer 
te Amstelveen op 5 en 13 juli was 
de temperatuur beter, ruim 30 visjes 
werden gevangen! Binnen 1 minuut 
werd er al een voorntje geland. 
Gelukkig waren er voldoende 
vrijwilligers aanwezig om dit goed 
te begeleiden. Er ontstond een 
gezonde strijdlust, bijvoorbeeld 
tussen twee zusjes; wie zou de 
meeste vangen? Van de leerlingen 

en de leraren van de scholen 
mogen deze vislessen blijvend 
worden voortgezet. De AHV is het 
hier roerend mee eens! 

VERSLAG - Vissende jeugd

Jeugdvisdag  
  Hilversum

VERSLAG - Vissende jeugd

Vislessen op scholen

Voorzichtig onthaken!
Een superbrasem
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ROOFVISSEN 

Streetfishing  
  finale Amsterdam

ROOFVISSEN 

SNB Pike Experience 

Op zondag 25 juni is de finale van de Streetfishing competitie 
gehouden in Amsterdam. De grootste snoek van 79 cm 
werd gevangen door André van Santen van Arnhem 
Street Predators. Met 81 cm wist Lucas Koetsier een 
waar kasteel van een snoekbaars boven te halen. Voor 
de nieuwkomers van HSV Haarlem Street Pirates was er 
een prachtige derde plaats weggelegd. De tweede 
plaats is veroverd door de Dropshot Junkies van HSV 
Vischlust uit Barsingerhorn. De uiteindelijke winnaars 
van de Streetfishing competitie 2017 werden de 
mannen van JLpikeBusters NL van HSV Leeuwarden!

Op zondag 1 oktober organiseert 
de SNB - Snoek Studiegroep 
Nederland België - alweer de vierde 
editie van de Pike Experience! Veel 
demonstraties, stands van winkeliers, 
gelijkgestemden, roofvisspecialisten 
die je het hemd van het lijf kunt vragen 
en natuurlijk de supergave 
tombola met meer prijzen dan 
ooit! Wat dacht je van een 
Minn Kota Terrova i-Pilot 55 
LBS 12 V fronttroller met een 
waarde van €1.829,00 als  
mega hoofdprijs?

Ook op de wallen zwemt vis! Alles wordt uit de kast getrokken
Prachtig!

De locatie

SNB PIKE EXPERIENCE

Locatie: Haddock Watersport, 

Archerpad 8-10, Almere

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Toegang: GRATIS
Parkeren: GRATIS
Meer informatie:  

www.snoekstudiegroep.nl
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SPIEGELEN - Joris Weitjens

Melden of niet melden?
  That’s the question!

Gevangen spiegelkarpers melden bij een SKP - Spiegelkarperproject - lijkt misschien ingeburgerd, maar 
is dat zeker niet. Waarom zou je wel de moeite nemen om de verstrengeling van ego en spiegelkarper vast 
te leggen, maar die foto niet delen met het lokale SKP? Meteen is daar de tegenvraag: Waarom zou je wel 
melden? Wat levert dat dan op? En wat zijn de gevaren? 

het delen van vangsten bij een 
meldadres geef je die anonimiteit 
toch min of meer op. Ik kan daar, 
als iemand die zelf ook graag onder 
de radar vist, goed in komen…  
Wat we daar als matchers alleen 
tegenover kunnen stellen is het 
‘bankgeheim’. Je vangstmeldingen 
komen, als je dat niet anders 
wil, uitsluitend als droge, maar 
o zo belangrijke, cijfers in onze 
excelbestanden. 

MELDEN: OMDAT HET MOET!
Is het vreemd om van leden te ver-
wachten dat ze hun spiegelkarpers 
melden? Karpers uitzetten is geen 
vanzelfsprekendheid (meer). Hoe-
wel je vaak hoort dat karpervissers 
recht hebben op karperuitzettin-
gen, is het welbeschouwd een pure 
luxe. Ecologisch is er zelden een 
noodzaak en water- en natuurbe-
heerders hebben een beslissende 
stem in het uitzetten van vis. Zij 
kijken al heel lang met argusogen 
naar het uitzetten van karpers. Met 
SKP-monitoring hebben wij niet 

alleen iets moois, maar ook iets 
uitgesproken nuttigs in handen. Als 
wij met z’n allen kunnen aantonen 
dat het effect van karpers uitzetten 
niet nadelig is voor het functione-
ren van het ecosysteem, hebben 
we veel gewonnen! Bij de AHV 
neigen we er daarom al langer 
naar om aard en omvang van het 
uitzetprogramma mede afhankelijk 
te maken van het aantal terugmel-
dingen. Met andere woorden: geen 
meldingen, geen uitzettingen. 

DE VROLIJKE MELDER
Het mooiste is natuurlijk als henge-
laars niet (alleen) uit ‘verplichting’ 
melden, maar uit interesse voor 
de herkomst van hun vangst. En ja, 
er is gelukkig een behoorlijk grote 
groep voor wie een match het in-
grediënt is dat een vangst afmaakt. 
Helemaal als aan die match een 
lange spectaculaire geschiedenis 
vastzit. Voor mij als matcher - en ik 
ben zeker niet de enige - is en blijft 
het een groot feest om met der-
gelijke melders te communiceren 
over hun spiegelvangsten. 

Het is goed 
nieuws dat 
het matchen 
van spie-
gelkar-
pers op 
termijn 
meer cen-

traal geregeld en misschien zelfs 
geautomatiseerd gaat worden, 
maar wat mij betreft zorgen we 
ervoor dat het persoonlijke contact 
tussen melder en matcher niet 
zal verdwijnen. Voor het behoud 
van de vrolijke melder en de blije 
matcher!

BLIJF ZE MELDEN!
Nieuwsgierig naar de praktijk 
van het melden? Het aanstaande 
SKP-wedstrijdweekend is een 
goede gelegenheid het eens te 
proberen en naast een leuke prijs 
het verhaal te horen over jouw 
spiegelkarper. Blijf ze melden!  

SKP-monitoring geeft spiegels een 
verhaal. Deze honkvaste spiegel is 
kort na uitzetting van Nijkerk naar  
       Amsterdam gezwommen

De Vluchteling, hier in het 
Haringvliet, volgen we al  
bijna 20 jaar!

Zelf jagen op pas uitgezette  
projectspiegels 

Niet melden? Niet uitzetten!

MELDPUNTEN
Karpervissers vragen zich nog best vaak af waar 

ze hun spiegels moeten melden? Dat kan altijd bij 
jorisweitjens@upcmail.nl - Heb je geen idee bij 
welk SKP een spiegelkarper hoort dan is er het 
kersverse spiegelkarpermelden@outlook.com - 

Van daaruit worden de meldingen verspreid 
naar het passende SKP. 

De eerste jaren van ons SKP, 
alweer bijna 20 jaar terug, vormden 
terugmeldingen het toen nog 
broodnodige bewijs dat karper 
uitzetten op open water zinvol 
was. We waren om die reden niet 
alleen zelf bloedfanatiek in het 
jagen op pas uitgezette vissen, 
we bleven net zo lang voor de 
deur van een (nog-)niet-melder 
liggen tot die melding wel kwam... 
Toen we quasi zeker waren van 
onderhoudsuitzettingen in de 
wateren in en rond Amsterdam, 
ontwikkelden we toch een 
zekere trots en lieten we de 
niet-melders wegkomen met hun 
spiegelvangsten. 

KEURKORPS
We richten ons sindsdien op een 
in omvang misschien bescheiden, 
maar trouw keurkorps van melders; 
bekwame karpervissers die 
jaarlijks zorgen voor een constante 
toestroom van meldingen. Voor er 
toch wat minder prijzende woorden 

in dit stukje klinken, wil ik het 
schoen passende keurkorps toch 
graag gezegd hebben dat vooral 
zij van het SKP een doorslaand 
succes hebben gemaakt!

GOEDE SIER 
Met jaarlijks tussen de 120 en 
150 gematchte spiegelkarpers en 
terugmeldpercentages tot meer 
dan 50% zoals bij projecten in 
zowel Nederland als Vlaanderen, 
doe je het goed. Toch beseffen 
wij als ‘matchers’ ook dat 
tenminste het dubbele mogelijk 
is als iedereen z’n spiegels zou 
melden. Natuurlijk zijn er nog 
karpervissers die de weg naar 
het SKP niet weten te vinden, 
maar er zijn er ook die bewust 
niet meedoen. Hoezo dan? Niet uit 
‘verlegenheid’ zou je zeggen als je 
ziet hoe er op Facebook of elders 
goede sier wordt gemaakt met 
spiegelvangsten. Een link naar een 
SKP wordt daarin hooguit gelegd in 
de benaming van de karpers.  

Het zal niet denigrerend zijn 
bedoeld maar bij spiegeltjes, 
edeltjes, skp’tjes of projectjes, denk 
ik zelf niet aan volwassen vissen 
van 12,5 kg plus. Opvallend genoeg 
houdt juist de ‘terugmeldreflex’ van 
mannen met naam in het circuit, 
‘de goeien’ niet te na gesproken, te 
wensen over. Heel ‘cool’ wordt het 
melden van spiegels in die selecte 
kringen in ieder geval (nog) niet 
gevonden. Naar de reden is het 
gissen. Is het misschien vervelend 
om de bezoeker te tonen dat er 
van die, ongetwijfeld geheel zelf 
verdiende, vangst niet alleen 
verplicht een onsje af gaat voor de 
aassponsor, maar ook nog voor een 
SKP of vereniging die verantwoord 
karperbeheer voert? 

ONDER DE RADAR VISSEN
Een (andere) beweegreden dat 
karpervissers hun spiegelkarpers 
niet melden is (vast) dat ze 
zich niet in hun kaart willen 
laten kijken. Het beschermen van 
stekken speelt daarin ongetwijfeld 
mee, zeker nu er projectspiegels 
van meer dan 20 kg rondzwemmen. 
Maar ook los daarvan is er een 
behoorlijke groep karpervissers 
die ‘van nature’ liever in alle rust 
en vrijheid onder de radar vist. Met 
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HOT!
Voor de meeste vissers 

is hengelen gewoon een lekker stukje 
ontspanning; klapstoeltje, hengeltje op de grond en een 

volle thermoskan. Even weg van alle drukte wachtend op 
een zinkende pen of een mooie opsteker. Andere hengelaars 

zijn zo bloedfanatiek dat ze bij nacht en ontij aan de waterkant 
zijn te vinden, iedereen doet gewoon waar-ie zin in heeft en 

dat is goed. Hoe je ook je visserij beleeft, het is altijd leuk om 
te weten hoe lang de vis was die je juist hebt gevangen. Veel 

sportvissers houden lijstjes bij met hun PR’s; baars 44 cm, brasem 53 
cm, karper 77 cm, dat werk dus. Een hobby binnen een hobby.

De enige juiste manier om een vis correct te meten is door 
deze op de meetlat te leggen. Meet je over de vis heen 
dan ‘win’ je makkelijk een paar centimeter en neem je 
alleen jezelf in de maling. Tegenwoordig zijn er verdraaid 
handige, oprolbare meetmatjes verkrijgbaar zoals deze van 
Sportvisserij Nederland. Het weegt nauwelijks iets, is makkelijk 
schoon te maken en je hebt altijd de juiste lengte te pakken!

Verkrijgbaar in de webwinkel van Sportvisserij Nederland: 
www.sportvisserijnederland.nl/webwinkel

FISHCARE 2.0

Tijden veranderen; op school, thuis, op het werk en zeer zeker ook aan de waterkant. Nieuwe inzichten 
en verworven kennis worden steeds vaker gebruikt om het welzijn van de vis te bewaken en het milieu te 
ontlasten. Wat kan er anno 2017 echt niet meer? En welke nieuwe snufjes zijn er om zonder al te veel moeite 
en kosten verantwoorder te vissen? Welkom bij ‘What’s hot and what’s not?’ – in dit nieuwe, vaste item 
pakken we steeds een paar zaken bij de kuif die wel of juist niet in de huidige sportvisserij thuishoren.

Vind jij iets hot? Of juist not hot?  
Mail dit dan naar de AHV en  
we pakken het op: ahv@ahv.nl

NOT HOT!
Ergernis nummer 1 van de meeste 

natuurliefhebbers is wel afval op plekken waar 
het niet thuishoort. Bergen rotzooi aan de waterkant 

hebben we allemaal weleens gezien. Heel vaak wordt 
er direct met een priemend vingertje naar die vermaledijde 

sportvissers gewezen; die laten immers altijd alles liggen.  
Dat is natuurlijk klinkklare onzin, er zijn ook andere mensen die 

het fijn vinden om aan de waterkant te vertoeven en daar wat eten 
en drinken. Maar ja, als er tussen de blikjes en patatbakjes ook nog 
eens lege boiliezakken en stukken lijn liggen, dan is het wel weer 
logisch dat de sportvisser de schuld krijgt.

Als je een vol sixpack naar het water kan sjouwen, dan is het 
meenemen van de lege blikjes toch nauwelijks een 

moeite te noemen? Er is geen enkel excuus 
om troep achter te laten, gewoon alles 

meenemen en alleen plat gras 
achterlaten. Kleine moeite, 

groot plezier!

Viswedstrijd
met Beetlezers
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METHOD VS STOK
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MAIL & WIN! EEN ATTWOOD RETRACTABLE SPANBAND T.W.V. €45,-

ROOFBLEIEXPLOSIE

ZEELT
Het voeren van
een twijfelkont

Vissers  
en hun  
verhaal

Gespot

KARPER
Nieuw voor in
het oppervlak

ZEEVIS
Experts over
zeeaas

DO’S & DON’TS
PELLETWAGGLER

Lezer op stap met
barbeelspecialist
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BEET MISSIE
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MAIL & WIN! EEN RADICAL SENSONIC BEETVERKLIKKERSET T.W.V. € 299,-

ZEEBAARSMANIE

MEGAVANGST
Onvergetelijke 
zeeltsessie

Sportvis
walhalla

Cityfishing

WITVIS
Megawinde
op de vlok

Het ultieme 
Vaderdag cadeau
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EEN DAG VISSEN MET JE VADER

INTERVIEW
Echte zeelt-
freaks

|  Nr. 06  juni 2017  € 5,95  |
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MAIL & WIN! EEN VAN DE TWAALF SALMO FATSO PAKKETTEN  T.W.V. € 43,-

MEGAVANGST
Nederlands 
record harder

HERRIESCHOPPERS

Opsporing 
verzocht

Wetenschap

› NEEM NU EEN JAARABONNEMENT 
OP BEET-ROVERS VOOR MAAR € 35,-!

DAT IS EEN JAAR LANG LEES- EN VISPLEZIER
MET MAAR LIEFST 50% KORTING!

ZO NEEM OF GEEF JE EEN ABONNEMENT

Snel en makkelijk te regelen: beet.mijntijdschrift.net/ahvkorting

of bel gratis 0800 - 0996606 (NL)

Als vissen je hobby is, dan lees je Beet-Rovers. In 116 pagina’s 
komen maandelijks de mooiste visavonturen voorbij, delen experts 
hun ervaringen, geniet je van schitterende vangstfoto’s en tonen we 
de nieuwste producten. Inclusief 32 pagina’s Rovers magazine.

Met een abonnement op Beet-Rovers haal je eigenlijk twee 
magazines in huis. Beet staat garant voor spetterend nieuws 
over de allround sportvisserij en in Rovers word je verwend met 
exclusieve roofvisverhalen.

› TIP: Je kan het abonnement natuurlijk ook cadeau geven!

Beet AHV korting.indd   1 18-07-17   10:37

Altijd de juiste lengte!

Zou het er thuis  
ook zo uitzien?
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KNOPENPRAAT - Sjoerd Schrassen

Bij alle disciplines binnen de hengelsport zijn er vele verschillen, drie factoren zijn echter bij iedere 
tak aanwezig: Lijn, Haak en... Knoop. Zonder deze drie is het zelfs voor de beste sportvisser nagenoeg 
onmogelijk een vis te vangen. Laten we één van deze drie noodzakelijke onderdelen eens nader onder 
de loep nemen: ‘De Knoop’

Dit keer de Surgeons knot oftewel de ‘Chirurgenknoop’, 
een knoop die veel door vliegvissers wordt gebruikt om 
hun leader aan de meestal fluorcarbon tippet (stukje 
lijn tussen hoofdlijn en vlieg) te knopen. Een goede 
en betrouwbare verbinding die vaak succesvol wordt 
toegepast bij de wat dunnere diameters vislijnen. Deze 
knoop kan ook gebruikt worden als voorslagknoop met 
nylon en fluorcarbon. Voor het knopen met Dyneema, of 
welke gevlochten lijn dan ook, is deze Surgeons knot niet 
geschikt. Zoetwatervissers en wedstrijdvissers passen 
deze knoop geregeld toe om bijvoorbeeld snel een zijlijntje 
te knopen. In dat geval staat deze chirurgenknoop bij ons 
beter bekend als ‘De Waterknoop’ - zie  
AHV VISSEN magazine editie september 2015.

Leg de beide vislijnen 
25 à 30 centimeter 

langs elkaar. Leg 
in dit deel een 

lus. Eigenlijk 
maak je nu een 
overhandse 
knoop met 
het voorste 

(tippet) deel en 
dat herhaal je 

viermaal. Natuurlijk 
weer even goed 

bevochtigen voor je deze 
knoop stevig gaat aantrekken. Rest alleen nog de twee 
korte eindjes weg te knippen en klaar. Een klein druppeltje 
secondelijm op de plaats waar je de twee lijn uiteinden 
hebt afgeknipt is aan te raden, dan weet je zeker dat alles 
op z’n plek blijft zitten.

Zou u graag een andere sportvisknoop in uw 
verenigingsblad terug willen zien? Mail de naam van  
deze knoop naar ahv@ahv.nl onder vermelding van 
‘Knopen onder de loep’ en wie weet. 

De verbindende factor in beeld

De AHV op  
 social media

De AHV is erg actief op social media de laatste tijd. 
De Facebookpagina wordt wekelijks voorzien van 
interessante updates en ook het Instagram-account 
wordt goed bijgehouden. Neem vooral eens een kijkje 
en vergeet dan niet meteen de Facebook-pagina te 
liken en op volgen te klikken bij Instagram.

www.facebook.com/amsterdamsehengelsportvereniging

www.instagram.com/amsterdamsehengelsport

FACEBOOK & INSTAGRAM
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1.400M² HENGELSPORT PLEZIER!

BESTEL ONLINE! VANAF €50,= GRATIS VERZENDING!
VEILIG ONLINE BETALEN:

WWW.HENGELDISCOUNT.NLDWARSVELD 1 | 8375 ED | OLDEMARKT

MET MEER DAN 35.000 ARTIKELEN!
8x2M DEMO WATERBAK VOOR DE DEUR

0561-450535

SPECIALISTEN IN HUIS OP ELK VAKGEBIED:

ROOFVIS - WITVIS - FOREL
KARPER - VLIEGVIS  - ZEEVIS

VAN BEGINNER TOT EXPERT

VAN ALLE MARKTEN THUIS

VOOR IEDER WAT WILS!

MAANDAG t/m WOENSDAG:  09.00 - 18.00ZOMER(mei- augustus):
WINTER(september - april):

ONLINE BESTELLEN VANAF €20,=

DONDERDAG / VRIJDAG: 09.00 - 21.00 ZATERDAG: 09.00 - 17.00
MA-DI GESLOTEN WOENSDAG:  09.00 - 18.00 DONDERDAG / VRIJDAG: 09.00 - 21.00 ZATERDAG: 09.00 - 17.00



ZONDAG 22 OKTOBER 2017

OPEN STREET AMSTERDAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met grote trots kondigen wij de 2e editie aan van Open Street Amsterdam;  
een groots evenement in het hart van StreetFish Hoofdstad Amsterdam.

Meer informatie: www.facebook.com/openstreetamsterdam
Inschrijven via: ahv@ahv.nl

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Next Level Fishing  
in samenwerking met de AHV, de AHV stelt de wisselbeker beschikbaar.

AANKONDIGING 

Jeugdkampioenschap 
  Amsterdam

Op zondag 24 september 2017 organiseert de Amsterdamse Hengelsport Vereniging het Jeugdkampioenschap 
van Amsterdam. De wedstrijd wordt gehouden in het Beatrixpark nabij het verenigingskantoor aan de 
Beethovenstraat en duurt van 9.00 uur tot 12.00 uur. Verzamelen en uitreiken 
wedstrijdkaarten vanaf 8.30 uur op de Beethovenstraat 178 te Amsterdam. 

Er wordt gevist in drie leeftijdscategorieën, te weten:
Groep A: 7 tot en met 10 jaar - Groep B: 11 tot en met 14 jaar -  
Groep C: 15 tot en met 18 jaar

Gevist wordt er op lengte. Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee!

Wil je hieraan deelnemen, meld je dan op tijd aan, het aantal deelnemers is namelijk 
gesteld op maximaal 30. Voor aas en voer wordt gezorgd. Wat neem je zelf mee? Je 
lidmaatschapsbewijs, een emmertje, vaste hengel en een schepnet. Dit kampioenschap is geheel gratis en 
uitsluitend voor Jeugdleden van de AHV. De beste drie vissers per categorie ontvangen eremetaal.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 22 september 2017 voor 13.00 uur bij de Amsterdamse Hengelsport Vereni-
ging - 020 - 626 49 88 of ahv@ahv.nl - Geef hierbij je naam, geboortedatum en lidmaatschapsnummer door.

Hier verzamelen!
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WORMEN ZIJN TOPPERS
Het is natuurlijk logisch dat je, als 
jonge knul, de vis wilt vangen die 
je ziet zwemmen. Ik verzeker hem 
nogmaals dat het nu echt geen 
zin heeft, maar morgen misschien 
wel, als ze dan tenminste 
uitgepaaid zijn. We spreken af 
om morgenochtend te gaan. In 
de avond maken we een voertje 
om de vis te lokken. Witvislokvoer 
mengen we met sweetcorn. Ook 
zoeken we nog wat wormen in de 
tuin als extra aas. Wormen zijn 
toppers als het om vangen van 
zeelt gaat, verzeker ik Tim. De 
tassen worden gepakt, brood en 
drinken klaargezet op het aanrecht.

ZORGVULDIG UITLODEN
De volgende morgen zijn we al 
vroeger op pad dan verwacht, 
maar wat wil je, Tim is niet te 
houden. Na een korte rit staan we 
aan de sloot. Voorntjes spetteren 
aan het wateroppervlak, het water 
leeft. We tuigen onze hengels op. 
Tim vist naar links, ik naar rechts. 
We voegen wat water toe aan het 
lokvoer, draaien er een paar ballen 
van en gooien die een aantal meter 
uit de kant in het water. Voor even 
zet ik mijn stoel naast die van Tim. 
Ik leg uit dat het verstandig is om 
op de bodem te vissen en dat je 
het pennetje dus een eind omhoog 
moet doen. Ik doe een knijploodje 
op Tims haak en laat hem zien hoe 
je uitpeilt. Na een paar correcties 
staat het pennetje net aan het 
oppervlak en het loodje ligt op de 
bodem. Zo is het goed.

VIS MAAR GEEN ZEELT!
Zeelt kan zeer kieskeurig zijn 
dus we hebben sweetcorn, 
wormen en witbrood als 
haakaas mee. Zo kunnen 
we kiezen en 
kijken 

wat het favoriete aas van de dag 
is. We beginnen met witbrood. Tim 
kneedt een kleine pluim om het 
haakje tien en werpt in. Als het 
pennetje bijna staat wiebelt en tikt 
het al. Voorn vermoed ik en al vrij 
snel moet Tim aanslaan. Spetterend 
komt er een mooie ruisvoorn naar 
hem toe. Hij glimlacht en geniet 
duidelijk van het snelle resultaat. 
Na ruisvoorn nummer 15 vindt hij 
het echter minder leuk worden. 
Hij wil een zeelt! Ik adviseer hem 
wat sweetcorn te proberen. Ook 
met een korreltje sweetcorn 
blijft het voornfeest aanhouden. 
Menig ‘ruiser’ vergist zich in dit 
goudkleurige 
aasje.

TOCH WEER WORMEN!
Ineens valt het stil met de 
aanbeten. Kleine bruisbelletjes 
knappen aan het oppervlak stuk. 
Tims pennetje waggelt en wiebelt 
een beetje. Er zwemt daar iets 
beneden. Hopelijk zullen we snel 
weten wat. Af en toe tikt het 
pennetje en waggelt het heen en 
weer. Alleen duidelijke aanbeten 
blijven echter uit. Na een goed 
kwartier wachten en kijken naar 
halfslachtige aanbeten weet ik 
vrij zeker dat het zeelt 
is. Zoals ik al 
eerder zei kan 
zeelt erg 
kieskeurig 
zijn, dus 
raad ik 
Tim aan een 
worm aan zijn 
haak te doen. 
Na het wisselen 
van het aas legt 
hij weer in. Als 
het pennetje net 
staat 

volgt er al vrij snel een tik op 
de pen. En dan nog eentje. Het 
pennetje wiebelt langzaam door 
het water om dan de diepte in te 
zakken. Tim slaat aan. De hengel 
gaat rond, de karakteristieke 
‘stampen’ zijn duidelijk op zijn 
hengel te zien. Zeelt!

‘Scheppen pap, scheppen!’ Tim 
is bang de vis te verspelen en wil 
hem zo snel mogelijk op de kant. 
Ik adviseer hem rustig te blijven, 
dan komt het wel goed. De vis blijft 
stampend zijn rondjes onder de 

hengeltop zwemmen totdat 
hij opgeeft. Ik schep. Tim is 

blij, een luide YES en een 
high five bevestigen onze 
blijdschap. 

Samen bewonderen we die mooie 
vis met zijn karakteristieke rode 
ogen. Ik maak wat foto’s van Tim 
met zijn prijs als herinnering en 
als bewijs voor het thuisfront. Dan 
laten we de vis weer los. 

Rustig zwemt hij weer de diepte in. 
Dan realiseer ik mij dat we  
al een uur aan de waterkant zitten 
en ik nog niet eens gevist heb.  
Ach, eigenlijk kan het mij ook  
niet schelen. Hoe heerlijk is het niet 
om weer even via je kinderen je 
eigen jeugdherinneringen  
te herbeleven?  

ZEELTVISSEN - Dennis Scherjon

Samen zeelten
‘Kijk, kijk pap! Daar, daar zwemmen ze.’ Tim wijst naar de overkant van de sloot. In het heldere water draait 
een kluwen donkere vissen langs elkaar. Het is paaitijd en door de snel stijgende temperatuur is de zeelt 
ook aan de voortplanting begonnen. Samen volgen we het schouwspel. Meerdere mooie zeelten zien we 
zwemmen. Tim heeft nog nooit een zeelt gevangen en wil maar wat graag zo’n groene rakker vangen. Ik 
vertel hem dat het vandaag absoluut geen zin heeft om ze te bevissen. ‘Ja maar...’ protesteert Tim. 

En weer terug

Zo vader, zo zoon

Wormen zijn toppers!

ZEELTVISSEN - Dennis Scherjon
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BEN ik DAT?

Colofon 
Inleveren kopij volgende nummer
Vóór 3 oktober 2017 via rolfbouman@gmail.com

Melding vissterfte
Tijdens kantooruren 020 - 626 49 88
Buiten kantooruren Waternet 0900 - 93 94 – optie 1

Abonnementen
Verschijnt vijf maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden 
van de vereniging. Losse abonnementen €20,- per jaar. Adreswijzigingen, 
nieuwe abonnementen en correspondentie richten aan het kantoor van de 
Amsterdamse Hengelsport Vereniging. 
Lidmaatschap opzeggen? 
Voor 1 oktober schriftelijk of via email ahv@ahv.nl

E-mail: ahv@ahv.nl
Internet: http://www.ahv.nl
Openingstijden kantoor: Ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur
(ook betalen per kas). Het kantoor is ook telefonisch bereikbaar op deze 
tijden: 020 - 626 49 88.
Adres: AHV, Beethovenstraat 178, 1077 JX Amsterdam.
Per NL84 INGB 0000 5904 99

Contributie VISpas inclusief afdracht
Seniorleden (met ingang van het jaar dat je 18 jaar wordt) €46,-
Juniorleden (met ingang van het jaar dat je 14 jaar wordt) €26,-
Jeugdleden (tot en met je 13e) Gratis
Nieuwe leden (senior of junior) betalen €6,- inschrijfgeld

Aanvullende vergunningen
Vergunning 3e Hengel: Afhalen op kantoor: €35,- per post €37,50.
Geldig op alle wateren van de AHV m.u.v. de Vinkeveense en
Proosdijer plassen.
Verkrijgbaar bij: AHV (ook via e-mail) en winkeliers (€2,50 extra).
Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas, pasfoto, legitimatiebewijs.
Nachtverblijfpas AHV: Afhalen op kantoor; €10,- per post €12,50.
Geldig op: Sloterplas, Kinselmeer, de sierwateren in Amsterdam
Zuidoost en het Amsterdamse Boscomplex exclusief de kweekvijvers 
(Bosbaan, Amsterdamse Bos ten zuiden van de H. Colijnweg, grote en kleine 
Amstelveense Poel), Nieuwe Diep, de Diemen, ARK van km 0 tot spoorbrug 
Weesp, Gaasperplas, Ouderkerkerplas, De Hoge Dijk.
Verkrijgbaar bij: AHV (ook via e-mail) en winkeliers (€2,50 extra).
Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas, pasfoto, legitimatiebewijs.
Kweekvijvers: Dagvergunning, €12,50 (periode 1 sept. - 30 apr.).

Botenverhuurderijen
Nieuwe Meer, telefoon: 020 - 604 15 44 of 06 - 81 48 61 32
Het Twiske, telefoon: 075 - 684 48 90
Vinkeveen, telefoon: 0294 - 28 13 95 en 0294 - 29 34 73
De Wijde Blick, telefoon: 035 - 656 26 66
Westeinderplassen, telefoon: 020 - 657 01 15

Hoofdredacteur: Rolf Bouman

Eindredactie: Arianne Fennema

Aan dit nummer werkten verder mee: Paul Kok, Rick van Wees,  
Andres de Rouville, Martin van Haeften, Piet Breedijk, Sjoerd Schrassen, 
Jaap Que, Timon van der Put, Marcel de Ruyter, Wim Schut, Joris Weitjens 
en Dennis Scherjon

Coverfoto
Wim Schut met een Mokumse snoekbaars

Grafische vormgeving
  ROODD, www.roodd.nl - info@roodd.nl

Drukwerkverzorging
Drukzo
Schiedamse Vest 89
3012 BG Rotterdam

Advertentie exploitatie:
AHV - ahv@ahv.nl 

Overname van foto’s, illustraties en gesigneerde artikelen is niet
toegestaan. Overname van niet gesigneerde gegevens is toegestaan mits 
duidelijk wordt vermeld: Overgenomen uit ‘AHV VISSEN magazine’, orgaan 
van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

Bent u de gefotografeerde visser in de rubriek ‘Ben ik dat?’
Belt u dan even met het AHV-kantoor (020 - 626 49 88) om 
een afspraak te maken voor de overhandiging van uw prijs. 
Mailen kan ook via ahv@ahv.nl. 

Het kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. De nieuwe prijs is een prachtig 
hengelsportgeschenk beschikbaar gesteld door de 
Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

Winnaar!
Het vissertje uit de vorige 
‘Ben ik dat?’ heeft zich 
gemeld; Jainy van Zwieten 
heeft allerlei leuke 
visspulletjes van de  
AHV gekregen.
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www.martinsb.com

DISCOVER MARTIN SB

ONTDEK NU EXTRA VOORDELIG
ONZE SUPER BOILIES!

5 X 1 KG 20 MM BOILIES

Vanaf nu kan je alle producten van Martin SB makkelijk online bestellen in de vernieuwde webshop. Je kan daarbij gebruik maken van onze 
CLICK&COLLECT mogelijkheid. Daarbij bestel je online en haal je het op bij een winkelier bij jou in de buurt, je ontvangt dan ook nog eens een 200 
grams sample zakje met een 6e smaak. Thuisbezorgd of ophalen in de winkel, de keuze is aan jou! Kijk op de website voor de deelnemende winkeliers.

PAKKET 1:
Scopex

Tiger Peanut
Monster Crab
Forest Fruits
SWEET 17

PAKKET 2:
Strawberry

Roasted Nut
Garlic & Robin Red

Krill & Liver
Tutti Frutti

€55,45 (incl. porto) 

€39,95

PORTO
INCLUSIEF

BE
STEL NU!


