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OPROEP Flevopark-vissers
Wij zouden graag in contact komen met Flevopark-vissers. Gooit u geregeld 
een hengeltje uit in het Flevopark? Mail dan even met Maarten Flikweert: 
maarten@ahv.nl of bel 020 - 626 49 88. Alvast hartelijk dank! 
Meer informatie op bladzijde 7.

Beste leden,
� � De�AHV�heeft�een�nieuw�bestuur.�Dat�is�fantastisch�
nieuws;�zes�mannen�hebben�zich�bereid�gevonden�
om�hun�spaarzame�vrije�uurtjes�te�spenderen�in�de�
vereniging�en�daar�zullen�alle�Amsterdamse�vissers�
straks�baat�bij�hebben.�Ik�kan�niets�anders�doen�dan�
de�heren�ontzettend�veel�succes�wensen.�Op�blad-
zijde�6�een�kort�verslagje�en�in�een�volgende�editie�
van�VISSEN�een�meer�uitgebreide�voorstelronde.
� � Karpervissers�opgelet!�Er�staan�maar�liefst�drie�
karperwedstrijden�op�het�programma�de�komende�
tijd.�In�het�eerste�weekend�van�oktober�verrijzen�de�
groene�tentjes�weer�langs�de�oevers�van�de�Sloter-
plas,�zal�er�dit�keer�wel�goed�gevangen�worden?�In�
hetzelfde�weekend�vormt�ook�de�Amstelveense�Poel�
het�decor�van�strijdende�karpervissers.�Als�klap�op�
de�vuurpijl�organiseert�de�Karpercommissie�de�twee-
jaarlijkse�SKP-wedstrijd�op�alle�wateren�in�Amster-
dam!�Gewoon�lekker�vissen�op�je�eigen�plekje�en�
nog�kans�maken�op�een�mooie�prijs�ook.
� � Verder�is�er�weer�een�editie�van�‘Goud�van�Oud’�
op�de�middenpagina,�een�flink�aantal�leden�heeft�
mij�gevraagd�om�dit�weer�eens�te�plaatsen,�bij�deze!�
Door�het�vele�verenigingsnieuws�in�de�vorige�editie�
moest�‘Amsterdam,�de�diepte�in...’�plaatsmaken,�
volgens�de�uitslag�van�de�enquête�vinden�juist�veel�
Amsterdamse�vissers�dit�een�fijne�rubriek,�voor�hen:�
blader�maar�snel�naar�bladzijde�18�voor�leuke�weet-
jes�en�fijne�tips!
� � Na�een�lange�en�vooral�hete�zomer,�hebben�we�
de�eerste�‘najaarsstormen’�in�augustus�alweer�voor�
de�kiezen�gehad.�September�en�oktober�zijn�steevast�
de�maanden�dat�zowat�iedere�vissoort�zich�begint�
vol�te�vreten�voor�de�winter.�De�uitgelezen�kans�om�
eens�een�grote�snoek,�karper�of�baars�te�vangen�dus.�
En�mocht�je�nou�zo’n�Amsterdamse�bak�in�je�net�
vinden,�schroom�dan�niet!�Stuur�je�foto�op�en�als�je�
het�leuk�vindt,�schrijf�er�dan�ook�een�kort�stukje�bij!�
Verhalen�over�roofvissen�krijgen�de�volgende�editie�
voorrang,�dus�op�pad�maar�met�die�wormen,�shads,�
pluggen�en�dode�aasvissen!�Foto’s�en�teksten�kan�je�
mailen�naar:�rolfbouman@gmail.com
� � Ik�wens�iedereen�een�vangstrijk�najaar�met�
kromme�hengels�en�gierende�molens�aan�onze�
mooie�Amsterdamse�grachten,�kanalen,�sloten,�plas-
sen,�meren�en�poeltjes.� 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur

Advertentie
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‘Amsterdam heeft ‘t’. Die kreet spookte door m’n hoofd toen we in 

1997 de bestuurders van de AHV trachtten warm te maken voor het 

uitzetten van spiegelkarper in onze Amstel. De weerstand binnen 

de AHV was groot. Eén van de kolossale tegenargumenten was 

dat ze wegzwemmen en, erger, buiten onze verenigingsgrenzen 

terechtkomen. 

Joris Weitjens

Good Old Naeffje
Theoretisch�kunnen�de�in�onze�
grachten�uitgezette�vissen�inder-
daad�door�een�handvol�sluizen�te�
nemen�zelfs�in�Noord-Groningen�
verzeild�raken�en�een�heel�eind�
richting�Limburg�en�Zeeland�
komen.�Geen�weldenkend�mens�
echter�zou�zoiets�verwachten.�
Karpers�zijn�immers�geen�trekvis-
sen.�Toch�waren�we�nog�voor�ons�
SKP�bekend�met�voorbeelden�van�
expansieve�migratie.�Het�meest�
spraakmakende�voorbeeld�staat�
op�naam�van�de�spiegel�‘Good�
Old�Naeffje’,�een�naar�het�scheen�
ras-Amsterdammer�die�na�een�
verblijf�van�vele�jaren�in�onze�con-
treien�in�1989�Mokum�plots�ver-
ruilde�voor�een�Vinexwijk�ergens�
bij�Nieuwegein,�gemakkelijk�
40�km�van�huis.��

Zwem je rot!
In�de�beginjaren�van�ons�AHV-SKP�
kwamen�meteen�de�nodige�geval-
len�van�‘zwem-je-rot’�voor.�Direct�
na�uitzetting�blijken�de,�uiteraard�
gedesoriënteerde,�vissen�stee-
vast�vele�kilometers�af�te�dwalen.�
Maar�een�jaar�of�vijf�na�uitzetting�
stabiliseert�de�gemiddelde�afge-
legde�afstand�tot�de�uitzetpunten.�
Veel�vissen�‘settelen�zich’�in�die�
fase�ergens�tussen�de�5�en�18�km�
van�het�uitzetpunt.�Er�zijn�genoeg�
bewegingen�maar�die�komen�

grofweg�neer�op�rondtrekken,�
pendelen�en�seizoens-bepaalde�
trek.�Aanleiding�om�te�veronder-
stellen�dat�onze�projectspiegels�de�
echte�wijde�wereld�in�zouden�trek-
ken�waren�er�steeds�minder.�

Terug naar de Amer!
Leuk�natuurlijk�voor�degene�die�
de�AHV-projectspiegels�puur�voor�
onze�eigen�leden�wilden�bestem-
men.�Nu�maar�eens�opgebiecht�
dat�ik�het�persoonlijk�een�beetje�
teleurstellend�vond.�Nog�voor�
het�SKP�van�start�ging�had�ik�een�
droom.�Verschillende�lichtingen�
projectspiegels�zijn�groot�gebracht�
in�netten�bij�de�Amer�aan�de�rand�
van�de�Biesbosch.�Wat�zou�het�
‘kicken’�zijn�als�één�van�onze�vis-
sen�daar�ooit�weer�op�eigen�kracht�
terecht�zou�komen…�Terug�naar�
de�Amer!�De�voorbeelden�van�
projectspiegels�die�feilloos�de�weg�
wisten�te�vinden�in�het�open�water�
stapelden�zich�weliswaar�op,�maar�
uitschieters�in�overbrugde�afstan-
den�bleven�uit.�35�km,�beter�werd�
het�heel�lang�niet.

Ik�begon�m’n�interesse�voor�de�
migratiecijfers�zelfs�al�een�beetje�
te�verliezen�toen�in�2009�iets�
gebeurde�dat�leven�in�de�brou-
werij�bracht.�Een�spiegel�van�
ons�bleek�in�het�Drontermeer�op�
90�km�van�het�uitzetpunt�-�het�
Amstelkanaal�-�te�zwemmen.�Was�
het�een�incident�of�een�trend?�Het�
leek�lang�een�incident,�eigenlijk�
tot�in�2013�en�2014.�Toen�wer-
den�we�ineens�overspoeld�door�
meldingen�verder�en�zelfs�heel�
ver�van�huis.�Ik�sloeg�toch�weer�
eens�aan�het�rekenen�aan�onze�
geweldige�databank�en�wat�bleek?�
Alles�optellend�en�delend�is�de�
trend�bij�alle�uitgezette�lichtingen�
dezelfde:�de�gemiddelde�afstand�
ten�opzichte�van�het�uitzetpunt�
neemt�allengs�toe:�ongeveer�een�
kilometer�per�jaar.�Dat�betekent�
dat�de�individuen�van�de�eerste�
lichtingen�(tussen�1998�en�2001)�
gemiddeld�ruim�15�km�van�het�
uitzetpunt�worden�gevangen.�Wat�
nog�meer�opvalt,�is�dat�daartus-
sen�steeds�meer�en�vooral�ook�
extremere�uitschieters�zitten.�

Doordromen
Waarom�juist�karpers�die�hun�
jeugd�voorbij�zijn�‘emigreren’�is�

De vis die Bart 

Loman op 27 pond 

ving in de zuidelijke 

randmeren, zie ver-

derop in dit artikel.

Deze beauty in 2000 uitgezet in de Westlandgracht, belandde in 2012 in het landingsnet van 

een meester van het open water Pascal Philippi. Vangplaats: omgeving Kampen. Geschatte 

afstand 100 km.

de�vraag.�Het�zal�best�gunstig�zijn�
voor�de�soort.�Is�er�misschien�een�
parallel�met�het�feit�dat�ook�bij�de�
meest�expansieve�soort�op�aarde�
(wij�dus)�op�middelbare�leeftijd�
de�grootste�migratiebewegingen�
voorkomen?�Hoe�dan�ook,�duide-
lijk�is�dat�het�migratieverhaal�van�
Naeffje,�dat�waarschijnlijk�ergens�
in�de�jaren�‘90�voorbij�Utrecht�
eindigde,�niet�op�zichzelf�staat.�
Verspreiding�en�migratie�van�
karper�is�een�doorgaand�proces.�
De�ingedutte�romantici�onder�ons�
kunnen�dus�gerust�weer�ontvlam-
men�en�dromen�over�karpers�die�
tegen�alle�logica�in�op�plekken�
terechtkomen�waar�we�van�tevo-
ren�nooit�aan�gedacht�hadden,�
inclusief�de�Amer.�

Andere projecten
De�sceptische�bestuurders�van�
toen�hebben�ondertussen�mis-
schien�wel�het�grootste�gelijk�aan�
hun�kant�gekregen.�Maar�zijn�de�
‘verliezen’�door�wegzwemmende�
karpers�wel�zo�erg�voor�een�HSV?�
Is�‘t�kapitaalvernietiging?�Dat�valt�
wel�mee.�Nog�los�van�het�feit�dat�
elke�uitzetting,�en�zeker�in�ondiepe�
poldersystemen�en�karperputten,�
met�verliezen�gepaard�gaat,�wil�het�

geluk�dat�we�allang�niet�meer�de�
enigen�zijn�die�spiegelkarpers�in�
open�water�uitzetten.�Heel�Neder-
land�doet�zo’n�beetje�mee�en�dus�
gaan�we�in�ons�open�water�onher-
roepelijk�meer�genieten�van�de�
uitschietende�spiegels�van�andere�
projecten.�Welbeschouwd�is�karper�
uitzetten�in�open�water�zelfs�de�
ultieme�vorm�van�integraal�karper-
beheer.�Amsterdam�is�alleen�niet�
meer�de�enige�die�’t�heeft…� 666

Een op Facebook ‘gespotte’ spiegel en door ons in 

het archief van 1999 herkende projectspiegel bleek 

een vangst van Gerrit van den Brink in het Dronter-

meer op een kilometer of 90 van ons Amstelkanaal. 

Deze vis uit 2002 die tussen 2004 en 2009 

steevast van de Diemen werd gemeld, dook 

afgelopen zomer op in de zuidelijke rand-

meren tussen de vangsten van Bart Loman. 

Geschatte afstand 50 km van de uitzetplek. 
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Op�woensdag�2�juli�2014�is�er�tijdens�de�Algemene�
Ledenvergadering�in�De�Burcht�bij�Artis,�een�nieuw�
bestuur�gekozen.�In�een�volgende�editie�van�AHV�
VISSEN�magazine�zullen�de�heren�zich�uitgebreid�
voorstellen.�Het�bestuur�is�nu�als�volgt�samengesteld:�

Paul�Kok�–�voorzitter
Piet�Breedijk�–�secretaris
Paul�Kohnen�–�penningmeester
Robert�van�der�Hoek�–�bestuurscommissaris
Nick�de�Groote�–�aspirant�bestuurslid
Rick�van�Wees�–�aspirant�bestuurslid

Nick�de�Groote�en�Rick�van�Wees�kunnen�bij�de�vol-
gende�vergadering�van�de�Ledenraad�worden�aan-

gesteld�als�volwaardig�bestuurslid.�Deze�vergadering�
staat�gepland�voor�eind�september�2014.�De�eerste�
bestuursvergadering�heeft�afgelopen�augustus�
plaatsgevonden.�

Namens�alle�commissieleden,�vrijwilligers�en�het�
personeel�van�kantoor,�wens�ik�het�nieuwe�bestuur�
veel�succes�toe�bij�het�besturen�van�nog�steeds�de�
allermooiste�hengelsportvereniging�van�Nederland;�
‘de�Amsterdamse’!� 666

Martin van Haeften
Bureaumanager AHV

martin@ahv.nl

Nieuws van de 
bestuurstafel
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Kweekvijvers open voor 
65-plussers en mindervaliden

Onderzoek
Flevopark  

In�de�kweekvijvers�van�het�Amsterdamse�Bos�mag�
gratis�gevist�worden�door�65-plussers�en�minder-
validen�mits�er�aan�een�aantal�voorwaarden�wordt�
voldaan:�
 U�dient�in�het�bezit�te�zijn�van�een�geldige�VISpas�

van�de�AHV
M� U�dient�in�het�bezit�te�zijn�van�de�(gratis)�

kweekvijververgunning
M� Deze�speciale�vergunning�is�alleen�geldig�wan-

neer�in�de�Bosbaan�de�zogenaamde�ballisage-

lijnen�liggen.�Liggen�‘de�ballen’�er�niet�in,�dan�
is�de�vergunning�dus�niet�geldig!

M� Overige�bepalingen�staan�op�de�kweekvijver-
vergunning

De�kweekvijververgunning�is�gratis�op�te�halen�
voor�65-plussers�en�mindervaliden�op�het�AHV-
kantoor�aan�de�Beethovenstraat�178.�Voor�ope-
ningstijden�zie�colofon.� 666

Het�Flevopark�in�Amsterdam-
Oost,�ligt�tussen�het�Science�Park�
en�de�oude�Joodse�begraafplaats�
Zeeburg�uit�1714�en�grenst�aan�
het�Nieuwe�Diep.�Het�park�wordt�
voornamelijk�gebruikt�door�men-
sen�uit�Amsterdam-Oost�en�je�
mag�er�vissen�met�een�parkver-
gunning�die�beschikbaar�is�op�
het�AHV-kantoor�voor�65-plussers�
en�mindervaliden.�Het�is�echter�
ook�een�aanrader�voor�Amster-
dammers�uit�andere�delen�van�
de�stad.�In�het�park�liggen�twee�
afzonderlijke�waterpartijen.�Aan�
de�zuidzijde�een�mooie,�ovaalvor-
mige�poel�die�geheel�geïsoleerd�
is.�Aan�de�noordzijde�ligt�een�
poel�met�een�gemaal,�deze�poel�
staat�in�verbinding�met�een�sloot�
die�langs�de�oude�begraafplaats�
loopt.�Beide�wateren�zijn�rijk�
aan�vis�en�tijdens�het�onderzoek�
kwamen�we�zelfs�een�paar�grote�
waterschildpadden�tegen.

Robert van der Hoek & Maarten Flikweert

Het onderzoek
Een�ploeg�van�AHV-leden�en�
Sportvisserij�Nederland�medewer-
kers,�heeft�deze�zomer�de�taak�op�
zich�genomen�om�het�visbestand�
van�het�Flevopark�te�inventarise-
ren�en�de�habitat�te�omschrijven.�
Op�donderdag�31�juli�2014�was�
het�zover.�Na�het�inventariseren�
en�beschrijven�van�de�vegetatie,�
werden�er�een�aantal�chemische�
kenmerken�van�het�water�geme-
ten�en�bepaald.�Denk�hierbij�aan�
zuurstofgehalte,�zuurgraad�en�
bijvoorbeeld�het�ijzergehalte.

Het vervolg
Komend�najaar,�als�de�vissen�
in�winterrust�gaan,�zal�er�een�
proefvisserij�plaatsvinden�om�
een�duidelijk�plaatje�van�de�vis-
stand�in�het�Flevopark�te�krijgen.�
Door�gebruik�te�maken�van�zowel�
elektrovisserij�als�zegenvisserij,�
verwachten�wij�een�zo�compleet�
mogelijk�beeld�te�krijgen.�Na�dit�

visstand-onderzoek�wordt�helder�
of�de�visstand�overeenkomt�met�
de�wensen�van�de�Amsterdamse�
hengelaars.�Maar�wat�zijn�die�
wensen�eigenlijk?�Om�hier�duide-
lijkheid�in�te�verschaffen,�treden�
we�graag�in�contact�met�Flevo-
park-vissers.�Door�een�lijst�met�
vragen�te�beantwoorden�willen�
we�inzicht�krijgen�waar�de�behoef-
ten�van�deze�hengelaars�liggen.�

OPROEP aan Flevopark-
vissers!
Wij�zouden�graag�in�contact�
komen�met�Flevopark-vissers.�
Gooit�u�geregeld�een�hengeltje�uit�
in�het�Flevopark?�Mail�dan�even�
met�Maarten�Flikweert:�maarten@
ahv.nl�of�bel�020�-�626�49�88.�
Alvast�hartelijk�dank!

De uitslag
Zodra�de�resultaten�van�de�proef-
visserij�bekend�zijn,�zal�hierover�
in�een�volgende�editie�van�AHV�
VISSEN�magazine�verslag�gedaan�
worden.� 666

Aan gele plomp geen gebrek…

De waterkwaliteit wordt gemeten…
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In�de�afgelopen�periode�hebben�
bezoekers�van�de�AHV�website�
en�lezers�van�het�blad�VISSEN�de�
mogelijkheid�gehad�om�aan�te�
geven�wat�ze�van�de�AHV�vinden�
en�waar�ze�verbeteringen�zien.�
Dit�artikel�vat�de�belangrijkste�
resultaten�samen.�Deze�resultaten�
zijn�meegenomen�in�een�concept�
beleidsplan�dat�het�vorige�bestuur�
op�2�juli�heeft�overhandigd�aan�
het�nieuwe�bestuur.

Beperkt maar gemêleerd 
gezelschap
Zo’n�90�leden,�voornamelijk�
senior-leden,�hebben�de�enquête�
ingevuld,�digitaal�of�op�papier.�
Dat�is�minder�dan�1%�van�het�
totaal�aantal�leden.�Niet�heel�veel�
dus,�maar�toch�is�het�aantal�groot�
genoeg�om�tot�een�paar�conclu-
sies�te�komen.�Tweederde�van�de�
respondenten�vist�het�meest�op�
karper.�Roofvis�en�witvis�zijn�een�
goede�tweede�met�elk�zo’n�50%.�
Logischerwijs�is�het�aandeel�aan�
zeevissers�beperkt�(<�15%).�De�
meeste�leden�zijn�lid�omdat�ze�in�
Amsterdam�wonen�(bijna�80%).�
Bijna�de�helft�geeft�aan�het�ook�
belangrijk�te�vinden�om�te�kun-
nen�vissen�in�wateren�die�niet�zijn�
ingebracht�in�de�landelijke�lijst.�

Een�heel�klein�deel�is�lid�vanwege�
de�activiteiten�van�de�AHV.�Dat�

8

Uitslag Enquête
AHV leden positief kritisch op het beleid

Het bestuur van de AHV vindt het belangrijk te weten wat er leeft binnen haar 

achterban. Op basis van input via bezoek aan het kantoor, aan de waterkant of 

tijdens activiteiten en vergaderingen van commissies en ledenraad wordt informatie 

vergaard. Tegenwoordig is ook Facebook een steeds belangrijkere informatiebron 

aan het worden. Al deze informatie wordt gebruikt om beleid te maken.

kan�betekenen�dat�het�aanbod�
aan�activiteiten�te�beperkt�is�of�
dat�men�hoofdzakelijk�lid�is�om�
te�kunnen�vissen.�Het�landelijke�
beeld�is�dat�activiteiten�een�
belangrijke�bijdrage�leveren�aan�
het�plezier�van�de�leden.�

VISSEN en website populair
Ons�lijfblad�wordt�van�voor�tot�
achter�gelezen,�door�iedereen�
(ruim�90%).�Als�de�lezer�iets�moet�
kiezen,�dan�zijn�de�wisselende�
artikelen�en�de�vaste�rubriek�
‘Amsterdam,�de�diepte�in…’�waar-
bij�al�het�Amsterdamse�water�
uitgebreid�wordt�uitgelicht,�veruit�
het�meest�populair.�Maar�een�

groot�deel�maakt�het�niet�uit,�ze�
vinden�alle�stukken�prima.�

Mededelingen�van�het�bestuur�
worden�minder�gelezen.�Hier�ligt�
wel�een�uitdaging,�te�meer�omdat�
de�lezers�meer�behoefte�hebben�
aan�verenigingsnieuws.�Ook�vis-
technieken�en�nog�meer�info�over�
de�wateren�worden�genoemd�als�
onderwerpen�die�(meer)�aandacht�
in�VISSEN�mogen�krijgen.

Op�een�enkele�uitzondering�na,�
vindt�iedereen�dat�de�nieuwe�
website�van�de�AHV�een�stap�
vooruit�is.�Al�is�er�natuurlijk�altijd�
ruimte�voor�verbetering.�Heb�je�

suggesties�of�ervaring�en�lijkt�het�
je�leuk�om�de�rol�van�webmas-
ter�te�vervullen?�Meld�je�dan�op�
kantoor�of�stuur�een�e-mail�naar�
ahv@ahv.nl.�Een�combinatie�met�
het�beheer�van�de�AHV�Facebook�
pagina�is�ook�mogelijk.�We�zien�
duidelijk�dat�de�Nederlandse�hen-
gelsportverenigingen�die�het�goed�

doen,�heel�actief�zijn�met�hun�
website�en�social�media.

Wat wordt er van het bestuur 
verwacht?
Begin�juli�koos�de�ALV�een�nieuw�
bestuur.�De�kersverse�leden�kunnen�
meteen�aan�de�bak.�De�responden-
ten�geven�aan�dat�er�op�een�flink�

aantal�punten�meer�verwacht�wordt.�
Zo�worden�onder�meer�genoemd:�
het�beheer�van�de�visstand,�het�
organiseren�van�jeugdactiviteiten,�
controle�aan�de�waterkant,�bereik-
baarheid�van�de�waterkant�en�het�
behoud�van�visrechten.�

Actief worden?
Een�vereniging�zonder�actieve�
leden�zal�niet�floreren.�Gelukkig�
denkt�een�flink�aantal�respon-
denten�er�ook�zo�over.�Een�derde�
heeft�aangegeven�interesse�te�
hebben�in�de�Ledenraad�of�een�
commissie.�Het�zal�niemand�ver-
bazen�dat�de�Karpercommissie�
erg�populair�is.�Ook�de�Commissie�
Waterbeheer�kan�rekenen�op�inte-
resse.�Wil�je�een�keertje�mee�ver-
gaderen�om�te�zien�hoe�het�gaat?�
Meld�je�dan�op�kantoor�via�ahv@
ahv.nl,�kom�langs�aan�de�Beetho-
venstraat�of�geef�een�belletje.

Uitslag
Alle�respondenten�bedankt�voor�
jullie�reactie.�De�5�winnaars�van�
een�dagvergunning�op�de�kweek-
vijvers�in�het�Amsterdamse�Bos�
hebben�inmiddels�hun�prijs�in�ont-
vangst�genomen.�Goede�vangst�
alvast!� 666

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 2015
Loopt�u�met�het�idee�rond�om�uw�lidmaatschap�bij�
de�hengelsportvereniging�te�beëindigen?�Zorgt�u�
er�dan�voor�dat�u�dit�op�tijd�doet.�De�opzegging�-�
schriftelijk�of�via�e-mail:�ahv@ahv.nl�-�moet�u�doen�
voor�1�oktober�a.s.�Ben�u�te�laat�met�opzeggen?�
Dan�zijn�wij�genoodzaakt�de�contributie�voor�het�
aankomende�jaar�in�rekening�te�brengen.

FACTUUR CONTRIBUTIE 2015
Het�afgelopen�jaar�hebben�wij�de�factuur�voor�de�
contributie�meegezonden�met�het�VISSEN�maga-
zine.�Ook�voor�het�aankomende�jaar�zit�de�factuur�
voor�uw�contributie�voor�2015�weer�bij�het�eerstvol-
gende�VISSEN�magazine�bijgesloten.�Zorgt�u�dat�u�

op�tijd�betaalt,�dan�zorgen�wij�er�voor�dat�u�de�VIS-
pas�2015�nog�voor�het�einde�van�het�jaar�thuisge-
zonden�krijgt.�Betaalt�u�toch�later�dan�de�gestelde�
termijn,�dan�dient�u�er�rekening�mee�te�houden�dat�
er�extra�kosten�in�rekening�worden�gebracht�en�dat�
u�de�VISpas�2015�niet�voor�1�januari�2015�in�huis�
heeft.

MACHTIGING CONTRIBUTIE
Wilt�u�er�helemaal�geen�omkijken�meer�naar�heb-
ben?�Geef�dan�een�machtiging�af,�dit�scheelt�u�
direct�al�e 2,50.�De�AHV�schrijft�dan�elk�jaar�de�
contributie�van�uw�rekening�af�en�u�ontvangt�uw�
nieuwe�VISpas�tijdig�in�de�bus.�Machtiging�aanvra-
gen?�Stuur�een�mail�naar�ahv@ahv.nl� 666�
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Goud  van  Oud

Kampioenen van toen

Netjes in het net

Vissen in de gracht, altijd leuk

De arterietang komt er aan te pas
Karper op de pen
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De mooiste vis
Ik kan er lang en breed over praten, maar laat ik dat maar niet doen. Ik vind de 

baars de mooiste vis die in ons Neerlands nat rondzwemt. Iedere vis kan op 

mijn belangstelling rekenen, maar de baars is de mooiste vis die er is. Stoer, 

bijdehand, vechtlustig en zelfs een beetje arrogant, eigenlijk een Amsterdammer 

in de vorm van een vis! En dat vindt Ran ook, hij is inmiddels 10 en mijn zoon.

Rolf Bouman

Wormen scheppen
We�gaan�de�haven�in,�op�jacht�
naar�grote�baarzen.�En�daarvoor�
hebben�we�wormen�nodig,�en�dat�
betekent�dat�we�eerst�konijnen�
gaan�pesten,�onze�eigen�konijnen�
welteverstaan.�Want�wat�wil�het�
geval?�In�ons�tuintje�hebben�we�
een�hok�met�daarin�twee�konijnen�
en�een�cavia.�Aan�dat�hok�vast�zit�
een�buitenren,�Snuffie,�Soesie�en�
Otje�de�cavia�hebben�besloten�dat�
rennen�vermoeiend�is�en�hebben�
dit�buitengedeelte�gebombar-
deerd�tot�de�perfecte�plek�om�te�
wildpoepen.�En�dat�betekent…�
Wormen!�Twee�keer�scheppen�en�
een�stuk�of�30�dikke�regenwormen�
zitten�al�in�het�madenbakje�en�dus�
kunnen�we�meteen�op�pad.

Materiaal
Voor�deze�gelegenheid�vissen�we�
met�hengels�die�normaal�gebruikt�
worden�om�met�de�dobber�op�
snoekbaars�te�vissen.�Super-
parabolisch�en�bijna�3�meter�lang.�
Een�eenvoudige�schuifdobber�
en�een�grote�haak�maken�het�af.�
Een�grote�haak?�Ja,�we�hebben�
ontdekt�dat�de�wurm�veel�beter�
op�een�grote�haak�blijft�zitten.�
Daarnaast�zijn�baarzen�vaak�erg�
gulzig�en�is�het�gewoon�een�stuk�
makkelijker�onthaken,�ook�niet�
onbelangrijk.�Vissen�maar!

De haven
Op�veel�plekken�in�de�havens�van�
Amsterdam�mag�je�niet�komen.�
Maar�als�je�met�de�fiets�op�pad�
gaat,�zijn�er�toch�vaak�verrassend�
veel�mogelijkheden.�Aan�uitpeilen�
doen�we�niet,�baarzen�zwemmen�

immers�op�alle�waterlagen,�ligt�
de�dobber�plat?�Dan�gaat-ie�een�
meter�omhoog,�makkelijk�zat.�
Soms�duurt�het�even�voordat�je�
de�vis�gevonden�hebt,�maar�dan�
kan�het�ook�echt�los�gaan.�Vang-
sten�van�baarzen�tot�dik�in�de�40�
cm�zijn�gewoon�goed�mogelijk,�
‘zwemmende�bakstenen’,�noemen�
wij�die.

Foto’s kijken
Het�eerste�wat�we�doen�als�we�
thuis�komen�is�foto’s�kijken.�Han-
den�wassen�doen�we�later�wel.�
Dan�genieten�we�na�en�plannen�
direct�een�volgende�keer.�Zolang�
de�konijnen�en�de�cavia�hun�werk�
blijven�doen,�hebben�wij�aas�
genoeg.�Voor�de�rest�is�het�een�
kwestie�van�fietsen,�ingooien�en�
keihard�genieten�van�kromme�
hengels�en�zwemmende�bakste-
nen.� 666

Twee boefjes…

Pielen en peuteren

Ook kleintjes zijn mooi!

Advertentie
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tHet SKP-wedstrijd-

weekend komt er aan!
In�het�laatste�weekend�van�sep-
tember�lopend�van vrijdagavond 
26 tot en met zondagavond 
28 september�organiseert�de�
Karpercommissie�van�de�AHV�de�
traditionele�en�populaire�SKP-�
terugmeldwedstrijd.�Het�aardige�
is�dat�het�SKP-weekend�dit�keer�
verspreid�over�heel�Nederland�
en�België�door�verschillende�
�Spiegelkarperprojecten�wordt�
georganiseerd.�

Waarom zou je meedoen? 
M� Omdat�een�wedstrijdje�zonder�

parcours�je�alle�vrijheid�geeft�
waar�veel�karpervissers�zo�van�
houden;

M� Wij�graag�terugmeldingen�krij-
gen;

M� Wij�veel�inzicht�kunnen�verza-
melen�over�bijvoorbeeld�ver-
spreiding�en�groei�van�karpers;

M� Goede�monitoring�voorwaarde�
is�of�wordt�voor�een�toekom-
stig�uitzetprogramma;

M� Omdat�er�leuke�prijzen�te�
winnen�zijn.�We�hebben�
�Martin SB�bereid�gevonden�

16

om�‘de�boiliepot’�flink�te�vul-
len�en�er�is�ondermeer�een�
speciale�prijs�van�de�Belan-
genvereniging�Verantwoord�
Karperbeheer�(BVK)�voor�de�
verste�melding�vanaf�een�uit-
zetpunt.

�
Waar?
Gewoon,�waar�je�maar�wilt,�met�
een�beetje�geluk�je�thuiswater.�
Blijkt�je�gevangen�karper�een�‘pro-
jectspiegel’�dan�telt�ie�extra�mee.�
De�meeste�projectspiegels�(circa�
2500)�zwemmen�in�het�open�water�
rond�Amsterdam,�maar�ook�op�
onze�grote�plassen�maak�je�goede�
kans.�

Hoe?
Mag�je�helemaal�naar�eigen�
inzicht�bepalen.�Overdag�struinen�
met�een�pennetje�en�een�blik-
kie�maïs,�achter�de�piepers�na�

een�paar�weken�voorvoeren,�het�
maakt�ons�niet�uit.�

Voorwaarden?
Fotografeer�je�gevangen�
spiegelkarper(s)�(linkerflank),�ver-
meld�de�gevraagde�gegevens�en�
mail�de�foto�zo�snel�mogelijk�naar�
het�speciale�e-mailadres:�
skp-wedstrijd@hotmail.nl

Om�valsspelen�te�voorkomen�is�
het�de�bedoeling�dat�je�‘iets’�met�
je�vangst�mee�fotografeert.�Dat�
‘iets’�maken�we�daags�voor�de�
wedstrijd�bekend.�Hou�de�AHV-
website�en�de�SKP-Facebook-
pagina�in�de�gaten.
�
Meld�je�nu�aan,�dan�sturen�we�je�de�
precieze�spelregels�en�aanwijzingen�
toe.�De�prijzenavond�vindt�rond�half�
oktober�plaats�op�een�later�bekend�
te�maken�locatie.� 666

De verbindende factor in beeld
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’

Deze Amsterdamse SKP-vis vond zijn weg naar de randmeren, misschien zwemt-ie nu wel 

weer op de Amstel. Volgens de statistieken zou de vis nu de 20 pond gepasseerd moeten zijn.

Tijdens de laatste SKP-wedstrijd in 2012 

kwam deze schoonheid boven water, nu 

weer?

Omdat�niet�elke�hengelspor-
ter�begint�als�roofvisser�die�
zijn�voordeel�kan�doen�met�de�
Rapala-knoop,�deze�keer�de�
bledknoop,�ook�bekend�onder�
de�naam�‘Spade�End�Knot’.�
Waarschijnlijk�de�eerste�knoop�
waarmee�iedere�sportvisser�ooit�
begon�zijn�onderlijntjes�zelf�te�
knopen.�Het�simpel�aanzetten�
van�een�bledhaakje�aan�een�stuk�
nylon�vislijn�kan�de�eerste�keer�
nog�redelijk�complex�zijn.�Er�zijn�
een�aantal�verschillende�knopen�
om�een�bledhaakje�te�monteren�
dus�op�termijn�volgen�er�vast�nog�
een�paar�variaties�op�deze�bled-
knoop.

1 Je�begint�met�het�maken�van�
een�lus�die�je�langs�de�haaksteel�
legt�in�de�richting�van�de�haak-
bocht.�Neem�het�uiteinde�van�de�
lus�en�de�haakbocht�tussen�duim�
en�wijsvinger.�

2 Met�je�andere�hand�neem�je�
de�lijn�en�wikkel�deze�een�keer�of�
10�terug�richting�de�haakbocht.�
De�wikkelingen�moeten�wel�strak�

langs�elkaar�liggen�en�als�dat�lukt�
neem�je�de�wikkelingen�en�de�
haaksteel�in�je�rechterhand�vast�
zodat�je�linkerhand�vrij�is.�Met�die�
hand�neem�je�het�uiteinde�van�de�
lijn�en�voer�je�deze�door�de�ont-
stane�lus.

3 Voor�het�aantrekken�van�de�
knoop,�de�lijn�zo�draaien�dat�deze�
vóór�het�bledje�langsloopt�zodat�
het�bledje�niet�de�lijn�door�kan�
schuren.�

4 Nu�het�geheel�bevochtigen�en�
stevig�aantrekken�en�het�lijnuit-
einde�kort�trimmen�en�Voilà!

5 Klaar�is�de�bledknoop.

Zou�u�graag�een�andere�sport-
visknoop�in�uw�verenigingsblad�
terug�willen�zien?�
Mail�dan�de�naam�van�deze�
knoop�naar�ahv@ahv.nl�onder�
vermelding�van�‘Knopen�onder�
de�loep’�en�wie�weet.� 666

Sjoerd Schrassen
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29. Kinselmeer, 
Napoleonsvaart en 
haven Durgerdam
witte boekje pag. 14
Geschiedenis:�Het�Kinselmeer�is�
een�meer�aan�de�Uitdammerdijk�
tussen�Uitdam�en�Durgerdam,�en�
is�ontstaan�tijdens�de�Sint-Elisa-
bethsvloed�van�1421.�Sinds�1913�
liggen�er�rond�het�Kinselmeer�
vijf�recreatieterreinen�met�zomer-
huisjes�en�één�watersportvereni-
ging.�In�juni�2001�heeft�stadsdeel�
Amsterdam-Noord�besloten�om�
te�streven�naar�het�legaliseren�en�
handhaven�van�alle�zes�terreinen.�
Belangrijk�punt�hierbij�is�het�aan-
sluiten�van�deze�terreinen�op�de�
riolering.
Het�Kinselmeer�ligt�in�een�
beschermd�weidevogelgebied.�
Vroeger�gingen�veel�Amsterdam-
mers�niet�op�vakantie�vanwege�

Amsterdam, de diepte in…

Foto’s: Google Earth

geldgebrek.�Als�werd�gevraagd�
waar�ze�hun�vrije�tijd�doorbrach-
ten,�gingen�ze�steevast�naar�‘Lago�
di�Kinsel�en�Dimant’�(Kinselmeer�
en�Diemen).�Het�water�is�in�de�
zomermaanden�soms�door�blauw-
alg�niet�geschikt�als�zwem-�en�
viswater.
De�Napoleonsvaart�(Goudriaan-
kanaal)�is�een�nooit�afgemaakte�
vaart�tussen�Durgerdam�en�Mar-
ken,�ooit�bedoeld�als�strategische�
verbinding�tussen�Amsterdam�en�
Marken.�De�werkzaamheden�wer-
den�in�1828�gestaakt.�De�Napo-
leonsvaart�staat�in�verbinding�
met�het�Kinselmeer.�De�haven�van�
Durgerdam�staat�in�verbinding�
met�het�Buiten-IJ.
Vismogelijkheden:�Het�Kinsel-
meer�en�de�Napoleonsvaart�bie-
den�voldoende�vismogelijkheden�
voor�zowel�de�wit-,�roof-�als�kar-

pervisser.�Niet�alle�oevers�van�het�
Kinselmeer�zijn�vrij�toegankelijk,�
de�oostzijde,�aan�de�kant�van�de�
Uitdammerdijk,�is�het�best�bereik-
baar.�
Bijzonderheden:�Het�Kinselmeer�
is�een�‘derdehengelwater’,�deze�
vergunning�is�te�verkrijgen�bij�de�
AHV.�Het�is�verboden�te�vissen�
in�de�Napoleonsvaart�van�1�april�
tot�31�mei.�Op�het�Kinselmeer�
worden�met�enige�regelmaat�spie-
gelkarpers�uitgezet�in�het�kader�
van�het�Amsterdamse�spiegelkar-
perproject.�
Conclusie:�De�hierboven�omschre-
ven�wateren�vormen�van�ouds-
her�een�recreatieve�uitval�voor�
Amsterdammers�die�graag�een�
hengeltje�uitgooien.�Met�de�
wetenschap�dat�de�kans�op�een�
grote�vis�bestaat,�zal�dat�voorlopig�
wel�zo�blijven.

30. Volgermeerpolder
witte boekje pag. 14
Geschiedenis:�De�Volgermeer-
polder�ligt�ten�noorden�van�
Amsterdam�en�heeft�jarenlang�
de�bedenkelijke�titel�‘de�grootste�
en�meest�vervuilde�plaats�van�
Nederland’�gedragen.�In�de�jaren�
‘60�werden�er�door�meerdere�
chemische�bedrijven,�waarvan�
het�grootste�Philips-Duphar�was,�
tienduizenden�vaten�gif�gedumpt�
met�oogluikende�toestemming�
van�Amsterdamse�ambtenaren.�In�

maart�1980�werd�het�eerste�gifvat�
bij�toeval�ontdekt�door�iemand�die�
er�werkte.�Omdat�het�terrein�te�
groot�is�voor�een�algehele�bodem-
sanering�stelde�het�Ministerie�van�
VROM�in�1998�voor�om�de�voor-
malige�stortplaats�af�te�dekken�
met�folie�en�daar�bovenop�grond�
van�elders�aan�te�brengen.�In�2006�
is�daadwerkelijk�met�de�inkapse-
ling�begonnen.�Tegenwoordig�is�
de�Volgermeerpolder�een�natuur-
gebied.
Vismogelijkheden:�De�meeste�
vissoorten�zwemmen�rond�in�de�
wateren�van�de�Volgermeerpolder,�
niet�alle�oevers�zijn�echter�even�
goed�bereikbaar.�
Bijzonderheden:�Door�de�geschie-
denis�van�de�Volgermeerpolder�is�
het�geen�populaire�vislocatie.�Niet�
veel�leden�van�de�AHV�werpen�
er�een�hengeltje�uit.�In�de�wijde�
omgeving�is�voldoende�ander�
viswater�beschikbaar.
Conclusie:�De�Volgermeerpolder�
is�een�‘bijzonder’�water.�Stel�je�
van�tevoren�op�de�hoogte�van�de�
regels�die�ter�plaatse�op�borden�
staan.

31. Purmerlandpolder
witte boekje pag. 14
Geschiedenis:�De�Purmerland-
polder�is�het�gebied�dat�ten�
zuiden�ligt�van�Purmerend.�Het�
dorpje�Purmerland�vormt�het�
centrum�van�de�polder.�Hoewel�
de�tegenwoordige�grootte�het�
niet�zou�doen�vermoeden,�was�
Purmerland�ooit�een�belangrijke�
plaats.�De�man�die�centraal�in�
het�licht�op�de�Nachtwacht�van�

Rembrandt�staat�is�Frans�Banning�
Cocq.�Hij�was�burgemeester�van�
Amsterdam,�Heer�van�Purmerland�
en�Ilpendam�en�kasteelheer�van�
Ilpenstein.�Deze�plaatsen�waren�
in�de�Gouden�Eeuw�de�graan-
schuur�van�Amsterdam,�omdat�er�
vruchtbare�grond�ter�beschikking�
was�door�het�ontwateren�van�het�
veen.�Door�dat�ontwateren�klonk�
het�veen�sterk�in,�totdat�het�op�het�
laagwaterniveau�van�de�Zuiderzee�
terecht�kwam.�Dit�luidde�dan�ook�
het�verval�voor�Purmerland�in.
Vismogelijkheden:�De�Purmer-
landpolder�is�een�typisch�polder-
gebied�dat�vele�mogelijkheden�
biedt�aan�de�actieve�sportvisser.�
Vliegvissen�op�snoek�en�voorn�is�
hier�goed�mogelijk.�Ook�snoek-
baars,�brasem�en�karper�zijn�goed�
vertegenwoordigd.
Bijzonderheden:�Voor�het�betre-
den�van�een�poldergebied�is�het�
altijd�verstandig�om�eerst�uit�te�
zoeken�wie�de�landeigenaar�of�
pachter�van�het�land�is.�Recht�
van�overpad�gaat�niet�overal�op.�
Verstoor�geen�broedende�wei-
devogels�en�laat�natuurlijk�geen�
rommel�achter.
Conclusie:�Nederland�is�een�pol-
derland.�Op�een�vroege�ochtend�
struinen�met�een�lichte�vlokhen-
gel,�een�vliegenlat�of�gewoon�een�
vaste�hengel�kan�leiden�tot�mooie�
resultaten�en�in�ieder�geval�een�
frisse�neus.

32. Noorder IJplas
witte boekje pag. 14
Geschiedenis:�De�Noorder�IJplas�
is�een�zandwinplas�met�een�

oppervlakte�van�65�hectare.�In�
de�jaren�‘70�en�‘80�van�de�vorige�
eeuw�is�de�plas�ontstaan.�Ten�
behoeve�van�de�aanleg�van�de�
ringweg�A10�is�er�op�grote�schaal�
zand�gewonnen.�Daarna�is�het�
gebied�jaren�met�rust�gelaten�en�
kon�de�natuur�zijn�gang�gaan.�De�
afgelopen�jaren�is�er�sprake�van�
‘verondieping’.�Met�schone�grond�
wordt�de�bodem�‘opgehoogd’�om�
een�verbetering�van�de�waterkwa-
liteit�te�bewerkstelligen.
Vismogelijkheden:�De�vismoge-
lijkheden�zijn�legio.�Vrijwel�iedere�
vissoort�komt�voor�en�soms�in�
bijzondere�formaten.�De�Noorder�
IJplas�is�bepaald�geen�makkelijk�
water.�Karpervissers�beleven�meer�
visloze�dagen�dan�andersom.�
Opvallend�is�het�zeeltbestand,�
vangstberichten�van�meerdere�
grote�zeelten�per�dag�bereiken�de�
AHV�met�enige�regelmaat.
Bijzonderheden:�De�Noorder�
IJplas�is�een�‘derdehengelwater’,�
deze�vergunning�is�te�verkrijgen�
bij�de�AHV.�Let�op�met�parkeren,�
fout�geparkeerde�auto’s�krijgen�
zonder�pardon�direct�een�bekeu-
ring.
Conclusie: De�Noorder�IJplas�is�
een�prachtig�water�met�een�mooi�
visbestand.�Het�is�echter�geen�
water�waar�je�‘eventjes’�een�vis�
gaat�vangen.�De�kans�op�een�
grote�snoek�of�karper�is�reëel,�
maar�bepaald�niet�vanzelfspre-
kend. 666

‘AmSTErDAm, DE DiEPTE iN…’
In iedere editie van het AHV VISSEN magazine zullen de 
komende tijd, in chronologische volgorde, vier AHV-wateren 
worden ‘uitgediept’. Wat zijn de bijzonderheden van het 
water, de historie, de toekomst? Wat mag wel, wat mag niet? 
Welke vissen zijn er te verwachten en hoe groot is daadwer-
kelijk de kans dat je ook wat vangt? Om het overzichtelijk te 
houden heeft de redactie besloten om de nummers op de 
AHV-waterkaart aan te houden. Deze nummers refereren 
aan het Witte Boekje dat u bij uw VISpas dient te houden. In 
VISSEN magazine 2 van april 2014 zijn de wateren 25 t/m 28 
besproken. Deze keer zijn de nummers 29 t/m 32 aan de beurt.
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Een dag uit het leven van een Amsterdamse karpervisser
De verkozen stek heb ik vaker bevist, het is een echte stadsstek 

met veel beton en staal. Bij tijd en wijle liggen er bergen vuilnis 

en snuffelen er zwervers rond. Niet echt een stek waar je lekker 

rustig kan vissen dus. Spannende momenten zat: ruziezoekende 

dronkaards, nachtelijke trommelaars en wapentrekkende 

hangjongeren. Maar toch, op de één of andere manier heeft dit 

plekje mijn hart gestolen. De combinatie van de omgeving, de 

steile taluds, de oude vissen en de knallende runs hebben mij 

gevormd tot een Amsterdamse visser.

Nick Dekkers

Op pad
Het�is�bijna�half�vijf�in�de�middag�
als�ik�de�auto�instap,�de�spullen�
heb�ik�er�gisteren�al�in�gelegd�en�
het�zonnetje�van�de�afgelopen�
uren�maakt�dat�mijn�wagen�naar�
een�visafslag�meurt.�Het�maakt�
me�niet�uit,�alleen�nog�even�de�
hond�ophalen,�vrouwlief�een�kus�
geven�en�dan�heerlijk�een�nachtje�
vissen.�Vorige�week�blankte�ik�nog�
op�dezelfde�plek,�maar�nu�ziet�het�
er�beter�uit.�Er�staat�een�lekker�
zuidwestenwindje�en�ik�heb�er�
veel�vertrouwen�in.�De�voorspel-

ling�is�dat�de�wind�in�de�avond�
aan�zal�trekken�en�er�wordt�zelfs�
wat�regen�verwacht.�Nu�maar�
hopen�dat�die�mensen�bij�het�
KNMI�goed�gekeken�hebben,�dan�
zou�het�nog�wel�eens�lekker�los�
kunnen�gaan�vannacht.
Op�een�stukje�varen�van�de�stek�
ligt�mijn�bootje,�veel�is�het�niet,�
maar�het�voldoet�en�ik�geniet�
iedere�keer�weer�als�ik�aan�boord�
ga�en�wegvaar.�Geen�gezeur�met�

oppompen,�sjouwen�of�voorzich-
tig�doen�bij�de�betonnen�kant,�
mijn�boot�kan�wel�tegen�een�
stootje.�Ik�gooi�de�spullen�met�al�
mijn�mogelijke�voorzichtigheid�in�
de�boot,�koppel�de�elektromotor�
aan�en�vaar�naar�de�stek.

De voorbereiding
De�planning�is�dat�mijn�vismaat�
Jeroen�rond�een�uur�of�19.00�
aanschuift�met�een�plastic�tas�met�
een�lekkere,�ongezonde�hap�van�
onze�welvertrouwde�Turk�van�om�
de�hoek.�En�met�zijn�visspullen�
natuurlijk.�In�de�tussentijd�zorg�
ik�dat�de�tent�klaar�staat�en�leg�ik�
mijn�drie�hengels�op�verschillende�
dieptes�langs�het�talud.�Twee�
hengels�gaan�op�ondiepe�stekken�
rond�de�drie�en�vier�meter,�deze�
liggen�tussen�de�verzonken�boot-
jes,�de�oude�fietsen�en�momenteel�
de�lange�slierten�met�wier.�Omdat�
ik�hier�vaker�geweest�ben,�weet�
ik�dat�er�langs�het�talud�een�klein�
wrakje�ligt,�hier�houdt�de�vis�zich�
vaak�op.�Verderop�aan�de�linker-
zijde�is�het�talud�wat�minder�steil,�
hier�komt�de�tweede�hengel,�in�
een�klein�gaatje,�tussen�het�wier�
te�liggen.�De�derde�hengel�leg�ik�
net�buiten�het�wier,�de�gedachte�
hierachter�is�dat�daar�misschien�

een�wat�voorzichtigere�buffel�te�
verschalken�is.�Bij�iedere�hengel�
gaan�een�paar�scheppen�boilies,�
deze�verspreid�ik�over�vijf�vier-
kante�meter�rond�mijn�haakaas.�
Over�het�hele�stuk�waar�mijn�drie�
haken�liggen,�verspreid�ik�nog�een�
kilo�voer�in�de�hoop�dat�de�vis�niet�
meteen�op�een�haak�zal�stuiten�en�
eerst�wat�vertrouwen�op�kan�bou-
wen.�Zo�hoop�ik�de�overgebleven�
vissen�wat�langer�vast�te�houden�
na�een�run.

Let’s fish!
Wanneer�Jeroen�aan�komt�lopen�
met�zijn�spullen,�begint�het�lang-
zaamaan�te�miezeren.�Hij�heeft�
onderweg�zijn�Turkse�hap�al�opge-
geten�en�kan�meteen�beginnen�
met�het�uitvaren�van�zijn�lijnen,�
een�tent�hoeft�hij�niet�op�te�zet-
ten�want�hij�slaapt�in�die�van�mij.�
Wanneer�hij�zijn�laatste�hengel�uit�
gaat�varen,�stopt�het�met�motre-
genen�en�breekt�de�hemel�open,�
Jeroen�kan�bij�terugkomst�meteen�
al�zijn�reserve�kleding�aantrekken.�
Het�duurt�tot�22.00�uur�voordat�de�
eerste�vis�van�zich�laat�horen,�een�
harde�piep�doet�mijn�toploodje�
loskomen�van�de�lijn,�waarna�kort�
daarop�een�snelle�run�volgt.�Ik�pak�

de�hengel�op�en�houd�de�top�zo�
hoog�mogelijk�in�de�hoop�dat�de�
lijn�het�talud�niet�raakt,�ik�spring�
in�de�boot�en�vaar�achter�de�vis�
aan.�Boven�het�talud�blijft�mijn�
lijn�steken,�het�voelt�meteen�al�
niet�goed�aan�en�ik�zie�boven�het�
wateroppervlak�de�rafels�aan�mijn�
lijn�hangen.�De�lijn�zit�klem�tus-
sen�de�vele�mossels,�het�hoeft�nu�
niet�lang�meer�te�duren�of�de�lijn�
knapt.�‘Kom�op�nou’,�schreeuw�ik�
geluidloos�tegen�mezelf,�‘kom�los�
van�die�bodem!’�
De�seconden�worden�minuten�
tot�eindelijk�de�lijn�loskomt�van�
de�bodem�en�er�een�grote�bal�
met�mossels�en�wier�naar�boven�
komt.�Nu�nog�voorzichtig�tijdens�
het�varen�de�lijn�vrijmaken�en�het�
grootste�gevaar�is�voorbij.�Het�
drillen�kan�beginnen,�ondertussen�
ligt�het�kleine�bootje�boven�een�
meter�of�elf�water�en�heeft�de�vis�
alleen�maar�de�mogelijkheid�om�
de�diepte�op�te�zoeken.�Wat�is�het�
toch�heerlijk�drillen�zo�in�de�‘open�
ruimte’.�De�slip�gaat�wat�losser�en�
ik�laat�de�vis�rustig�naar�mij�toe�
komen.�Een�aantal�minuten�later�
kan�ik�een�mooie�schub�netten.�Ik�
schat�de�vis�rond�de�twaalf�kilo,�
na�wat�rust�in�het�net�kan�hij�zijn�

tocht�voortzetten�en�vaar�ik�mijn�
lijn�opnieuw�uit.

Een brede rug
Die�nacht�lopen�de�runs�lekker�
door,�de�karpers�zitten�goed�op�
het�voer,�we�weten�tot�6�uur�’s�
ochtends�nog�een�vijftal�vissen�te�
haken�waarvan�er�één�de�vijftien�
kilo�grens�net�bereikt.�Al�met�al�
een�heerlijke�nacht�waarin�we�
beiden�onze�vissen�weten�te�van-
gen.�Het�is�6.30�en�mijn�beurt�om�
een�vis�te�vangen,�wanneer�de�
verre�hengel�afloopt.�Ik�spring�de�
boot�in,�vaar�over�het�talud�en�zie�
de�lijn�met�niet�al�te�veel�moeite�
loskomen�van�de�bodem,�ik�ben�
er�uiteraard�nog�niet�maar�het�
grootste�gevaar�is�weer�geweken.�
Snel�maak�ik�een�aantal�meters�tot�
ik�boven�de�vis�ben,�daar�kan�de�
motor�uit.�Meter�voor�meter�komt�
de�vis�dichterbij,�grote�bellenspo-
ren�vanuit�de�diepte�verraden�een�
flinke�buffel.�Langzaamaan�zie�ik�
een�brede�rug�boven�komen,�het�
is�een�flinke�spiegel,�ik�strek�me�
ver�uit�en�kan�de�vis�snel�schep-
pen.�Yes!�Die�is�binnen!�Na�een�
korte�fotoreeks�zetten�we�de�bak�
van�een�spiegel�terug.�Een�paar�
uur�later�breken�we�de�boel�af,�
nemen�afscheid�en�vaar�ik�terug.�
Thuis�kan�ik�weer�een�prima�dagje�
bijschrijven�in�mijn�logboekje,�een�
dag�in�het�leven�van�een�Amster-
damse�karpervisser.� 666

mijn beurt! De laatste bleek de dikste!

De schub rust even uit…

Eén van de trits vissen…

mijn boot! Niks geen gezeur met oppompen...
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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�vrij-
dag�van�9.00�tot�16.00�uur.

De�nieuwe�prijs�is�een prachtig hengelsport
geschenk�beschikbaar�gesteld�door�de�
�Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

De�heer�M.C.�
Verheide�
herkende�
zichzelf�op�
de�foto�uit�
de�vorige�
‘Ben�ik�dat?’�
Hij�heeft�zijn�
prijs�reeds�
in�ontvangst�
mogen�
nemen.
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