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ordBeste leden,
Ook�dit�jaar�organiseert�de�Amsterdamse�
Hengelsport�Vereniging�weer�volop�activiteiten.�
Onlangs�hebben�we�de�Nationale�hengeldag�
gehouden�in�het�Amsterdamse�Bos�die�ditmaal�
gericht�was�op�de�jeugd�(zie�uitgebreid�artikel�in�dit�
blad).
Door�de�strenge�winter�is�er�veel�vissterfte�geweest�
op�de�Amsterdamse�wateren.�In�mei�is�de�AHV�
begonnen�met�visuitzettingen.�Er�zijn�prachtige�grote�
ruisvoorns,�kolblei�en�karpers�uitgezet�in�de�wateren�
waar�bijna�niets�meer�in�zat.
In�februari�is�er�een�witviscommissie�opgericht.�
Vanuit�die�commissie�werd�ook�de�brasem�
wedstrijd�aan�de�Poel�georganiseerd�in�mei.�De�
witviscommissie�kan�nog�wel�wat�versterking�
gebruiken�dus�mocht�u�interesse�hebben�belt�u�dan�
even�met�kantoor.
Op�zondag�26�juni�jl.�heeft�de�AHV�de�
jeugdkampioenschappen�gehouden�aan�de�
Plesmanlaan.�Er�deden�38�kinderen�mee�waarvan�er�
3�een�beker�hebben�gewonnen.�De�vangst�was�erg�
slecht�maar�het�weer�was�fantastisch�en�de�kinderen�
hebben�genoten.
Bij�deze�wil�ik�ook�de�gelegenheid�aangrijpen�om�
alle�vrijwilligers�te�bedanken�voor�hun�tijd�en�inzet.�
Zonder�deze�mensen�zouden�wij�al�deze�dingen�niet�
kunnen�realiseren.
VRIJWILLIGERS,�BEDANKT!!� � 666

� Namens�de�redactie,
Irma�Munnik,�secretaris

Inleveren kopij volgende nummer
Vóór�6�augustus�2011�per�post�of�via�ahv@ahv.nl

Melding vissterfte
Tijdens�kantooruren�020�-�626�49�88
Buiten�kantooruren�Waternet�020�-�460�22�00

Abonnementen
Verschijnt�vijf�maal�per�jaar�en�wordt�gratis�toegezonden�aan�de�leden�
van�de�vereniging.�Losse�abonnementen�e 20,00�per�jaar.
Adreswijzigingen,�nieuwe�abonnementen�en�correspondentie�richten�
aanhet�kantoor�van�de�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging.
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13.00�uur�en�vrijdag�van�13.00�tot�17.00�uur�(ook�betalen�per�kas).
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geopend�van�maandag�t/m�woensdag�van�10.00�uur�tot�14.00�uur.�
Het�kantoor�is�ook�telefonisch�bereikbaar�op�deze�tijden:�020�-�626�49�88.
Adres: AHV,�Beethovenstraat�178,�1077�JX�Amsterdam.
Per�ING�590499.�Per�Rabobank�Amsterdam�10.28.72.511

Contributie VISpas inclusief afdracht 
Seniorleden�(met�ingang�van�het�jaar�dat�je�18�jaar�wordt)�e 45,00
Juniorleden�(met�ingang�van�het�jaar�dat�je�14�jaar�wordt)�e 25,00
Aspirant-leden�(tot�met�je�13e)�e 1,00
Nieuwe�leden�(senior�of�junior)�betalen�e 6,00�inschrijfgeld

Aanvullende vergunningen
Vergunning 3e Hengel;�Afhalen�op�kantoor:�e 35,00�per�post�e 37,50
Geldig�op�de�volgende�wateren:�Amstel,�Nieuwe�Meer,�Abcouder-
meer,�Noorder�IJplas,�Sloterplas�en�aangrenzende�vaarten�tot�de�
eerste�brug,�Kinselmeer,�Gaasperplas,�Kleine�en�grote�Amstelveense�
Poel.�Verkrijgbaar�bij:�AHV�(ook�via�e-mail�aan�te�vragen)�en�winkeliers�
(e 2,50�extra);�Noodzakelijke�bescheiden:�AHV-VISpas,�pasfoto,�
legitimatiebewijs
Nachtverblijfpas AHV;�Afhalen�op�kantoor;�e 10,-�per�post�e 12,50.
Geldig�op�de�volgende�wateren:�Sloterplas,�Kinselmeer,�de�sier-
wateren�in�Amsterdam�Zuidoost�en�Het�Amsterdamse�Boscomplex�
exclusief�de�Kweekvijvers�(Bosbaan,�Amsterdamse�Bos�ten�zuiden�
van�de�H.�Colijnweg,�Grote�en�Kleine�Amstelveense�Poel).�Verkrijgbaar�
bij:�AHV�(ook�via�e-mail�aan�te�vragen)�en�winkeliers�(e 2,50�extra);�
Noodzakelijke�bescheiden:�AHV-VISpas,�pasfoto,�legitimatiebewijs
Kweekvijver;�(per�dag)�e 12,50�(periode�1�september�-�30�april)

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

Redactie
Gijs�Nederlof�en�Anton�Staartjes�

Grafische vormgeving
Claudia�Benevolo,�Publishing�House�&�Facilities�B.V.

Drukwerkverzorging en advertentie exploitatie
Publishing�House�&�Facilities�B.V.
Postbus�119,�7000�AC�Doetinchem
Telefoon�0314�-�340�150
Fax�0314�-�346�675
E-mail:�info@publishinghouse.nl
Internet:�www.hengelsporthuis.com�

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

Verenigingsblad van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging

Jaargang 39, nummer 3, juli 2011

magazine

ADV
OPROEP
De�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging�is�op�
zoek�naar�een�hoofdredacteur�voor�ons�blad�
Vissen�magazine.

Heb�jij�kennis�van�zaken,�ben�je�geïnteresseerd�
in��vissen,�en�beschik�je�over�communicatieve�
�vaardigheden�zowel�in�woord�als�in�geschrift�
en�zie�je�het�als�een�uitdaging�om�ons�blad�ver-
der�te�ontwikkelen�neem�dan�eens�vrijblijvend�
contact�met�ons�op.

De�Hengelsport�vereniging�is�te�bereiken�onder�
�telefoonnummer�020-626�49�88�of�via�ahv@ahv.nl

Het�bestuur

Nota bene
Vergeet�u�niet�te�kijken�op�pagina�22�of�u�misschien�deze�keer�de�
gefotografeerde�visser�bent�van�onze�nieuwe�en�vaste�rubriek�
‘Zijn�wij�dat?’�en�daarmee�een�mooie�prijs�heeft�gewonnen.�
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Anno�2011�kun�je�je�nauwelijks�
voorstellen�dat�dat�ooit�heel�
anders�was.�Zo’n�100�jaar�gele-
den�huisvestte�Amsterdam�het�
ongelofelijke�aantal�van�meer�dan�
100�visclubs,�vischcolleges�gehe-
ten,�die�allemaal�1�ding�gemeen�

hadden:��de�Baars.��De�baars�was�
het�Grote�Doel�van�de�Amster-
damse�Visclubs.�Al�deze�clubs�
visten�dus�alleen�maar�op�baars.�
En�dat�deden�ze�niet�zomaar:�er�
werd�gevist�in�competitie,�om�
belangrijke�prijzen�en�met�heel�
veel�fanatisme.�Intussen�is�er�van�
deze�baarsclubs�niet�1�meer�over!�
Hoog�tijd�dus�om�er�iets�over�op�
papier�te�zetten,�voordat�niemand�
er�meer�iets�over�weet.�
In�dit�artikel�neem�ik�u�daarom�
graag�mee�in�dit�stukje�rijke�hen-
gelsporthistorie.��Ik�vertel�iets�
over�de�ontstaansgeschiedenis,�
hoe�de�baarsclubs�georganiseerd�
waren�en�hoe�er�gevist�werd.�En�
met�welke�attributen.�Ewr�gevist�
werd.

Historie
Al�op�tekeningen�van�Rembrandt�
uit�de�17e�eeuw�zien�we�afbeel-
dingen�van�hengelaars�in�Amster-
dam.�Ook�op�17e�eeuwse�Delftse�
tegels�komen�we�Amsterdamse�
vissers�tegen.�Die�Amsterdamse�
baarsvissers�zien�er�kenmerkend�
uit�en�zijn�daarom�goed�te�her-
kennen:��omdat�baarsvissen�een�
actieve�bezigheid�is,�staat�de�
hengelaar�altijd�en�zit�hij�dus�niet�
op�een�krukje�of�mand..�Er�wordt�
gevist�met�een�korte�bamboestok�
(2,5�meter)�die�in�te�korten�is�

en…….de�baarsvisser�wordt�altijd�
geportretteerd�met�zijn�onlosma-
kelijke�houten�wormenbak,�die�
bevestigd�is�aan�de�broekriem.�
Daarbij�hoort�een�houten�viston-
netje,�gedragen�aan�een�dikke�
leren�riem�om�de�schouder.�Over�
die�attributen�straks�meer,�maar�u�
begrijpt:�het�was�een�karakteris-
tiek�beeld!���
Gevist�wordt�er�dus�al�vele�
eeuwen�in�Amsterdam,�maar�
waarom�op�baars?�De�belang-
rijkste�reden:�er�was�gewoon�
heel�veel�baars!��De�grachten�
van�Amsterdam�en�de�polders�
en�kanalen�rond�de�hoofdstad�
waren�van�oudsher�zeer�rijk�aan�
deze�vissoort.��Baars�was�dus�
een�logische�vis�om�op�te�vis-
sen.�En�natuurlijk�was�het�dan�
leuk�om�met�je�buurman�of�tegen�
een�ander�clubje�te�kijken�wie�
er�het�meeste�kon�vangen.��Zo�
ontwikkelde�zich�gaandeweg�de�
wedstrijdvisserij�.��En�dat�was�de�
motor�achter�de�oprichting�van�
de�vele�vischcolleges�die�na�1890�
werden�opgericht.

De eerste vischcolleges
Het�verenigingsleven�nam�aan�
het�eind�van�de�19e�eeuw�een�
grote�vlucht.�Voetbalclubs�wor-
den�opgericht,�schermvereni-
gingen,�kaartclubs,�toneelver-
enigingen�en�ga�zo�maar�door.�
De�samenleving�ontwikkelt�zich�
verder�en�er�is�blijkbaar�behoefte�
aan�ontspanning�en�die�vrije�tijd�
met�elkaar�te�beleven.�De�vis-
clubs�blijven�niet�achter.��Rond�
1890�zijn�er�in�Amsterdam�al�zo’n�
25�baarsvisclubs�actief.�Probleem�
is�wel�dat�er�bijzonder�weinig�
documentatie�over�is�terug�te�vin-
den.�We�moeten�het�dus�vooral�
doen�met�advertenties�over�
aangekondigde�of�juist�verviste�
viswedstrijden�in�Amsterdamse�
kranten.�En�vanaf�1898,�met�wat�
berichten�in�het�blad�Piscicultura:�

een�tweewekelijks�blad�voor�de�
zoetwater�-beroepsvisserij�en�
viskwekers,�waar�echter�ook�de�
hengelaars�hun�berichtjes�in�
mochten�plaatsen.�Later�zou�dit�
het�eerste�hengelsportblad�van�
Nederland�worden.��

Hoe zag zo’n viscollege eruit? 
Een�college�had�meestal�tussen�
de�tien�en�twintig�leden.��Zelfs�
voor�zo’n�klein�clubje�ging�het�er�
heel�voornaam�aan�toe:�er�was�
een�bestuur�met�voorzitter,�secre-
taris�en�penningmeester.�Maar�
ook�met�commissarissen�en�
benoemde�wedstrijdsurveillanten�
en�banierdragers.�Er�werd�weke-
lijks�vergaderd�en�genotuleerd.��
Elk�college�had�een�eigen�ver-
enigingsembleem�(bijvoorbeeld�
een�vismandje�of�twee�gekruiste�
hengels)�,�dat�herkenbaar�was�op�
het�vaandel�en��in�het�insigne.�
Dat�insigne�moest�elk�lid�tijdens�
wedstrijden�op�het�revers�van�
de�jas�dragen.�Het�was�een�klein�
lauwerkransje�van�ongeveer�drie�
centimeter�met�daarin�opgeno-
men�het�embleem�van�de�club.��
Dat�werd�aan�een�zwart/rood�
lintje�(de�kleuren�van�Amster-
dam)�gedragen.�Clublokaal�was�
steevast�een�cafe�in�de�buurt,�
waar�de�heren�wekelijks�samen-
kwamen�onder�het�genot�van�een�
stevige�borrel!�In�het�cafe�hing�
het�vaak�schitterende�Vereni-
gingsvaandel,�waar�kosten�nog�
moeite�voor�waren�gespaard.�
Daarnaast�hing�de�prijzenkast,�
waar�de�behaalde�trofeeen�van�
de�club�in�werden�opgehangen.�
Bij�grote�wedstrijden�ging�het�
vaandel�mee�naar�het�water,�
waar�dan�de�belangrijkste�prij-
zen�uit�de�prijzenkast�op�waren�
gespeld.�
De�eerste�vischcolleges�van�
Amsterdam�hadden�al�prachtige�
namen�die�iets�zeiden�over�de�
verbondenheid�van�de�leden�

onderling:�“VC�de�Vrienden-
kring”,�“Vischcollege�De�Broe-
derband”�of�“Door�Onderling�
Vereend�(DOV”),.�De�naam�kon�
ook�te�maken�hebben�met�het�
doel�:��“�De�Edele�Baars”,��“De�
Gouden�Baars”�of��een�meer�
bescheiden�“De�Hoop”�,opge-
richt�in�1894.��Andere�colleges�
kozen�hun�buurt�in�Amsterdam�
als�naam�voor�de�club:�“de�
Anjelier”�(Anjeliersstraat),�“Oos-
tenburg”�en�“De�Koning”�uit�de�
Koningstraat�zijn�daar�voorbeel-
den�van.��Het�aantal�colleges�
breidt�zich�na�1900�sterk�uit�en�
groeit�tussen�1890�en�1920�naar�
ver�boven�de�100�verschillende�
clubs.�

De Bonden
Dat�kwam�vooral�omdat�er�in�
1901�een�Bond�werd�opgericht,�
de�“�Nationale�Hengelaars�Bond”�
gevestigd�in�hartje�Amsterdam,�
die�de�onderlinge�wedstrijden�
organiseerde�en�coordineerde.��
Deze�Bond�herbergde�dus�uit-
sluitend�baarsvissers.�Om�de�
wedstrijden�zo�interessant�en�
groots�mogelijk�te�maken�(dan�
waren�er�door�hogere�inkomsten�
ook�mooiere�prijzen�mogelijk)�,�
spoorde�zij�hengelaars�aan�zich�
te�verenigen�in�colleges�en�lid�te�
worden�van�de�Bond.�Naarmate�
meer�clubs�werden�opgericht�en�
zich�aansloten,�namen�de�prijzen�
die�te�winnen�waren�dus�ook�in�
betekenis�toe.�De�aanplakbiljetten�
op�ruiten�van�winkels�en�cafe’s�
over�te�winnen�“belangrijke�huis-
houdelijke�artikelen”�(denk�aan�
een�primitieve�“wasmesjien”),��of�
zilveren�medailles,�waren�natuur-
lijk�ook�een�belangrijke�stimulus�
om�een�clubje�op�te�richten�en�te�
gaan�voor�het�grote�succes.��Alle�
begin�is�moeilijk�en�De�Nationale�
Hengelaars�Bond�werd�uitein-
delijk�niet�veel�groter�dan�400�
leden.�In�1906�werd�vervolgens�

de�landelijke�“Algemeene�Hen-
gelaars�Bond”�(AHB,�voorganger�
van�de�NVVS�en�huidige�Sport-
visserij�Nederland))�opgericht�die�
de�“Nationale”�meteen�inlijfde.�
Wat�bleek�echter:�de�motivatie�
voor�de�oprichting�van�de�“Alge-
meene”�was�een�hele�andere�dan�
het�bevorderen�van�wedstrijdvis-
sen�op�baars.�De�AHB�wilde�hen-
gelaars�verenigen�om�een�heel�
andere�reden�dan�wedstrijdvis-
sen:�ze�wilde�tegenwicht�bieden�
aan�de�nieuwe,�aangekondigde�
visserijwet�die�in�1907�van�start�
moest�gaan�en�waarin�het�Beroep�
sterk�werd�bevoordeeld�t.o.v.�
de�hengelaars.�Een�heel�andere�
drijfveer�dus.�Sterker�nog,�de�
Algemeene�Hengelaars�Bond�

Baarsvissen in Amsterdam: een stukje historie
Amsterdam heeft als hoofdstad  ook altijd de positie ingenomen 

als hengelsportcapitool.  Nog steeds heeft deze stad de grootste 

hengelsportvereniging van Nederland. Dat is natuurlijk onze 

Amsterdamse Hengelsportvereniging met nu nog zo’n 13.000 

leden.  Het is echter ook de enige echte HSV die de hoofdstad nu 

nog heeft. 

Tekst�Peter-Paul�Blommers

10597_Visionair_20.indd   1 22-06-11   10:23



vissen, nummer 3, juli 20116 magazine vissen, nummer 3, juli 2011magazine 7

Roo
fvis

sen

(AHB)�wilde�er�zijn�voor�“fatsoen-
lijke�hengelaars”�en�dat�was�het�
wedstrijdvissen�in�Amsterdam�
volgens�haar�zeker�niet.�Wed-
strijdvissers�waren�voor�de�AHB�
synoniem�met�drankmisbruik�
en�onfatsoen,�wat�natuurlijk�
z’n�oorsprong�had�in�dat�lokale�
clublokaal�van�de�wedstrijdclubs:�
het�cafe.�Maar�AHB�of�niet,��de�
wedstrijden�bleven,�groeiden�
in�aantal,�echter�een�passende�
Bond�was�er�voor�de�Baarsvis-
sers�dus�niet�meer.�En�dat�was�
wel�nodig�om�de�wedstrijden�
te�kunnen�organiseren.�Daarom�
werd�er�in�1914�een�nieuwe�
Amsterdamse�Bond�opgericht:�
De�“Centrale�Collegiale�Commis-
sie”�(de�drie�C’tjes�of�CeeCeeCee�
in�de�Volksmond)�organiseerde�
vanaf�dat�jaar�veel�Amsterdamse�
baarswedstrijden�met�steeds�
schitterender�wordende�prijzen.��
Nu�kwam�de�groei�van�het�aan-
tal�Colleges�pas�echt�op�gang:�
in�1920�telde�de�CCC�zo’n�60�
aangesloten�clubs.��Er�waren�er�
overigens�veel�meer,�maar�die�
weigerden�zich�aan�te�sluiten�en�
visten�in�“onderlingen”�tegen�
elkaar,��waardoor�voor�zo’n�col-
lege�extra�contributieafdracht�
aan�een�bond�werd�voorkomen.��
Het�groeiende�contact�tussen�

Dat�klinkt�niet�als�een�echt�lekker�
geslaagde�fusie,�maar�deze�bond�
hield�het�uiteindelijk�toch�nog�
vele�jaren�vol!���������
�
De Wedstrijden 
Hoe gingen de wedstrijden er 
aan toe? 
Tijdens�het�visseizoen�werd�er�bij�
weer�en�wind�wekelijks�of�twee-
wekelijks�gevist.
Bijna�altijd�op�zondag,�omdat�
zaterdag�toen�voor�iedereen�nog�
een�werkdag�was.�Er�werd�om�
half�zeven�’s�ochtends�verzameld�
in�het�cafe,�daar�werd�koffie�(of�
iets�anders!)�gedronken�en�de�
loting�gedaan�wie�op�welke�plek�
mocht�beginnen.�Elke�visser�kreeg�
namelijk�een�eigen�stukje�van�vijf�
meter�waterkant�toegewezen�waar�
hij�mocht�vissen.�Aan�de�hand�
van�genummerde�paaltjes�die�om�
de�vijf�meter�in�de�grond�werden�
gestoken,�werd�het�parcours�door�
de�paaltjeszetter�uitgezet.�’s�Och-
tend�werden�(meestal)�vijf�perio-
des�van�twintig�minuten�gevist,�
’s�middags�nog�drie�of�vijf.�Na�
elke�periode�werd�een�nieuw�stuk�
afgezet�en�schoof�je�ook�vijf�meter�
op�naar�rechts,�om�alle�kansen�zo�

gelijkwaardig��mogelijk�te�maken.
De�meeste�wedstrijden�waren�
kleine�wedstrijden.�Vaak�alleen�
van�het�eigen�college,�als�de�leden�
tegen�elkaar�visten.�Dat�was�de�
eigen�clubcompetitie.�Ook�dat�was�
zeker�geen�vrijblijvend�iets�,�je�
werd�geacht�altijd�aanwezig�te�zijn�
omdat�de�competitie�anders�niet�
meer�volwaardig�was.��Regelma-
tig�werd�er�gevist�tegen�een�ander�
college,�vaak�uit�dezelfde�buurt.��
Echt�spannend�werd�het�….drie�
of�vier�keer�per�jaar�bij�de�echt�
grote�wedstrijden.�Daar�deden�
tientallen�en�een�enkele�keer�wel�
bijna�honderd�colleges�aan�mee.�
De�drie�beste�vissers�van�elke�club�
werden�afgevaardigd.�Verzameld�
werd��op�een�plein��in�de�stad,�
waarna�in�optocht�met�alle�ver-
enigingsvaandels,�begeleid�door�
het�Hengelaars�Fanfare�Corps�de�
stad�uit�werd�gemarcheerd�naar�
het�water.�Werd�de�wedstrijd�
verder�in�Noord�Holland�vervist,�
dan�werd�er�verzameld�aan�de�de�
Ruijterkade�(tegenover�de�oude�
zaak�van�Henk�Peeters)�en�opge-
stapt�op�de�“Eensgezindheid”�,�
een�schitterende�antieke�boot�die�
wel��een�paar�honderd�hengelaars�
kon�vervoeren.�In�Amsterdam�
wachtte�iedereen�met�spanning�
op�de�uitslag,�Rond�1900�werd�
dat�nog�opgelost�door�direct�na�
de�wedstrijd�een�meegenomen�
postduif�met�die�uitslag�terug�te�
sturen�naar�de�achterblijvers�in�
Amsterdam!����
Alleen�baars�telde.�Elke�gevangen�
baars,�hoe�klein�ook,��betekende�

een�punt.�De�winnaar�werd�het�
college�met�de�meeste�gevangen�
baarzen.�Extra�prijzen�waren�er�
ook:�voor�de�individuele�visser�
met�de�meeste�gevangen�baar-
zen,�die�werd�“Held�van�de�Dag”.�
Een�prijs�was�er�ook�voor�degene�
met�de�meeste�pech�of�de�minste�
baarzen:�die�werd,�in�onvervalst�
Amsterdams,�de�“Sjlemiel�van�de�
Dag”�en�kreeg�ook�daarvoor�een�
wat�bescheidener�medaille!�Een�
mooie�extra�prijs�was�er�wel�voor�
de�visser�met�de�grootste�baars.

De Uitrusting
Naast�de�hengel�en�het�tuigje�
waren�vier�andere�attributen�
onlosmakelijk�aan�de�baarscolle-
gevisser�verbonden.�Om�te�begin-
nen�was�dat�de�wormenbak.��De�
wormenbak�is�niets�anders�dan�
een�houten�kistje�waar�de�mest-
pieren�in�vervoerd�werden.�Aan�
de�achterkant�is�de�bak�voorzien�
van�twee�koperen�draagbeugeltjes�
waar�de�broekriem�doorheen�kon�
zodat�je�‘m�kon�dragen.�Daardoor�
had�de�baarsvisser�zijn�wormen�
altijd�onder�handbereik.�Hij�viste�
uiteindelijk�heel�actief��en�tijdens�
de�wedstrijd�was�er�geen�tijd�te�
verliezen!.�Er�bestaan,�zo�kan�ik�
u�verzekeren,�museale�exem-
plaren�die�echter�erg�zeldzaam�
zijn.��Naast�de�wormenbak�had�
een�beetje�baarsvisser�een�zoge-
naamd�“baarstonnetje”.��Dit�was�
eigenlijk�een�emmertje�dat�voor�
de�helft�gevuld�werd�met�water.�
Tijdens�de�wedstrijd�werden�daar�
de�gevangen�baarsjes�in�bewaard�
tot�ze�geteld�of�gemeten�konden�
worden.�Ondermaatse�baars�
moest�natuurlijk�na�de�wedstrijd�
worden�teruggezet.��Het�“Vaatje”,�
zoals�veel�Amsterdammers�hun�
tonnetje�noemden,�werd�gedra-
gen�aan�een�dikke�leren�riem�om�
de�schouder.��
Aan�de�andere�schouder�hing�
dan,�ook�aan�een�leren�riem,�een�
rieten�vismandje:�de�baarsmand.�
Hier�gingen�de�boterhammen�in,�
de�borrel�en�een�paar�glaasjes.��
Hollandse�vismandjes�hebben�in�
tegenstelling�tot�de�ons�omrin-

gende�landen�altijd�een�houten�
deksel.�Als�laatste�gebruiksvoor-
werp�van�de�baarsvisser�is�daar�
de�tuigenplank.�Daar�werd�het�
baarstuigje�na�het�vissen�op�
gewikkeld�zodat�het�niet�in�de�war�
kon�raken.�Ook�al�echt�Hollands�
en�heel�anders�vormgegeven�dan�
de�vurenhouten�tuigenplankjes�uit�
de�rest�van�Nederland�of�buiten-
land.��De�mooiste�Amsterdamse�
simmen�zijn�van�mahoniehout�
gemaakt�en,�bekijk�je�‘m�van�de�
zijkant,�in�de�vorm�van�een�“C”�of�
“S”�uitgezaagd.�Echt�Amsterdams�
vakwerk!���
�������

(gebaseerd op artikel van de 
auteur in “Visionair”,  juni 2011)��
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OPROEP
Peter-Paul zal in 2013 zijn boek publiceren over de 
geschiedenis van de Nederlandse hengelsport. Daar-
voor is hij nog steeds op zoek naar oud, bijzonder mate-
riaal (mandjes, tonnetjes, aasdozen) zoals dat vroeger 
door hengelaars gebruikt werd.  Maar ook naar oude 
verenigingsvaandels, prijzen, visboekjes in de oude 
spelling en oude foto’s van visclubs . Waar U helemaal 
mee kunt helpen? Met visverenigings speldjes en insig-
nes van oude viscolleges., zoals u hier voorbeelden 
ziet afgebeeld. Een vergoeding is uiteraard mogelijk, 
belangrijkst is echter dat  een stuk belangrijke hengel-
sporthisorie op deze manier behouden blijft. Heeft u nog 
iets? Bel of mail Peter-Paul dan even onder email  
TARSEL@XS4ALL.NL of 06-28902900.

Heeft u nog zo’n speld/insigne? Dan graag bericht naar de 

Peter-Paul.

18e eeuwse tegel met hengelaar.

deze�“Vrijstaande”�Clubs�resul-
teerde�uiteindelijk�toch�in�de�
oprichting�van�een�tweede�bond�
van�baarsvissers,�de�“Bond�van�
Vrijstaande�Hengelaars”,�opge-
richt�in�1921.�Het�zou�tot�1934�
duren�voor�beide�Bonden�fuseer-
den�in�de�N.C.C.B.V.D.H.�:�De�
Nederlandsche�Centrale�Collegi-
ale�Bond�van�de�Hengelsport”
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De�eerste�dag�was�een�zwaar-
bewolkte�stormachtige�dag,�de�
schuimkoppen�stonden�op�de�
golven�van�de�sloterplas.�Niet�
echt�geschikt�voor�zo’n�belang-
rijke�wedstrijd,�maar�we�moes-
ten�het�er�mee�doen.�Om�9�uur�in�
de�ochtend�moesten�alle�vissers�
zich�verzamelen,��de�bootcon-
trole�werd�uitgevoerd�en�de�stek-
verloting�gehouden�die�eigenlijk�
om�11�uur�plaats�zou�vinden,�
maar�door�onbekende�hindernis-
sen�naar�3�uur�werd�verschoven.�
De�stekken�waren�verdeeld�over�
5�secties,�met�elke�sectie�één�
sectiesponsor,�Carp�connections,�
The�DIFF,�Candybaits,�Afishio-

WCC Dutch Qualifier en NK Karpervissen Sloterplas
Van donderdag 23 tot zondag 26 mei werd voor de 2e keer 

het NK Karpervissen en de World Carp Classic Dutch Qualifier 

gehouden op de Sloterplas. Voor vele een taaie wedstrijd.

nado�en�Berkley.�Na�de�verloting�
werden�nog�wat�aanpassingen�in�
het�reglement��bekend�gemaakt.
Door�het�heftige�weer�buiten�
werd�door�de�“officials’’�beslo-
ten�om�een�vaarverbod�in�te�
lassen�tot�de�wind�afzwakte.�Dat�
gebeurde�rond�4�uur�en�kregen�
we�van�5�tot�6�de�tijd�om�te�voe-
ren�vanuit�de��boot,�daarna�ging�
het�vaarverbod�weer�in.
Nadat��de�tentenkampen�waren�
opgezet�en�de�tafels�waren�
gedekt�voor�de�karpers,�was�het�
tijd�om�ons�eigen�menu�te�kie-
zen.�Bij�de�stekverloting�kreeg�
iedereen�3�menukaarten,�voor�
elke�dag�1.

Daar�kon�je�aankruisen�wat�je�
voor�die�avond�wou�eten,�dat�
werd�dan�besteld�bij�de�lokale�
shoarmaboer�en�rondgebracht�
over�de�stekken,�wat�de�eerste�
avond�bijna�overal�verkeerd,�
koud�en�rauw�aankwam.�Geen�
succes,�maar�de�2e�en�3e�avond�
ging�het�een�stuk�beter�en�vlotter�
en�kwam�alles�warm�op�de�stek-
ken�aan.�Top!�

Er�zijn�over�de�hele�wedstrijd�
meer�dan�100�vissen�gevan-
gen,�waarvan�maar�4�karpers,�
erg�slecht�voor�een�water�als�
de�Sloterplas�maar�waar�kon�
het�aan�liggen?�Misschien�
de�hengeldruk?�Er�lagen�zo’n�
120�hengels�over�de�gehele�plas�
uit.�Of�was�het�toch�het�weer?�
Na�een�periode�met�mooi�weer�
ineens�een�omslag�met�storm�en�
regenbuien�waardoor�de�water-
temperatuur�in�12�uur�tijd�met�
maarliefst�4�graden�was�gezakt!�
Door�de�plotselinge�tempera-
tuursverandering,��verandert�het�

aasgedrag�van�de�karper�en�eten�
ze�amper.
Om�9�uur�was�de�wedstrijd�afge-
lopen,�en�om�12�uur�zou�de�prijs-
uitreiking�plaatsvinden�in�Café�
de�Oostoever�aan�de�Sloterplas.�
De�prijzen�werden�uitgereikt�
door�niemand�minder�dan�Mark�
Huizinga,�judoka�en�Olympisch�
kampioen�judo.

De�1e�prijs,�de�WCC�ticket�
t.w.v.�e�2000,-�+�teamdeelname�in�
het�Carp�Connections�WCC�team.
Ference�v.d.�Vorstenbosch�&�
Ferry�Kruithof�Carp�Connections�
6,�met�een�vis�van�16.6�kilo.

2e�prijs,�Een�vakantie�incl.�
accommodatie�op�het�PURE�
FISHING�RESORT�t.w.v.�e�1000,-

Tekst Ramon�van�Gorp

Coen�v.h.�Klooster�&�Dennis�Dor-
restein�The�Diff�3,�met�een�vis�
van�15.0�kilo.

3e�prijs,�4�PENN�molens�incl.�
4�reservespoelen�t.w.v.�e�500,-�
Rubert�Kasmin�&�Ricardo�Schrö-
der�Carp�Connections�5,�met�een�
vis�van�12.5�kilo.

The�DIFF�2,�Barry�Topper�en�Den-
nis�Lenior,�wist�ook�nog�een�vis�
te�vangen,�deze�werd�beloond�
met�een�mooie�prijs�van�de�prij-
zentafel.�De�rest�van�de�prijzen�
werden�verloot�over�de�overige�
stekken�van�alle�secties.

De�uitslag�van�het�NK�Karpervis-
sen�en�DuQ�viel�tegen,�maar�het�
was�een�mooie�prestatie�om�een�
wedstrijd�onder�deze�(weers)�
omstandigheden�zo�goed�te�
leiden,�dat�zorgde�ook�voor�een�
goede�sfeer.

666

Rectificatie
In ons vorige Vissen magazine is bij het artikel over “de gouden Ko(o)i tegen 
wil en dank” per abuis een aantal foto’s geplaatst die geen betrekking had-
den op dit artikel, onze welgemeende excuses gaan uit naar de schrijver 
deze; de heer f. Dupon. 
Onderstaand een tweetal foto’s die hierbij hadden gemoeten.

WeDStRiJDScHeMa 2011 aHV

Frankrijk week 5/6/7/8/9/10/11/12 augustus
Amstel 20/21 augustus
Sloterplas 16/17/18 september
Amstelveense poel 14/15/16 oktober
Bosbaan 04/05/06 november

Inlichtingen via ahv@ahv.nl en via kantoor 020-626 49 88



vissen, nummer 3, juli 201110 magazine vissen, nummer 3, juli 2011 11magazine 11

Traditiegetrouw�was�het�weer�
zover.�Het�jaarlijks�terugkerende�
jeugdkampioenschap�van�de�
Amsterdamse�Hengelsport�Ver-
eniging�op�de�laatste�zondag�van�
juni.�Al�tientallen�jaren�wordt�dit�
kampioenschap�georganiseerd�
voor�de�jeugdleden�tussen�de�7�
en�de�18�jaar�oud.�Zondag�26�juni�
was�na�veel�werk�om�dit�jaar-
lijkse�evenement�te�organiseren�
de�dag.�Weken�van�organiseren�
en�afstemmen�gaan�hier�altijd�
aan�vooraf:�bekers�regelen,�over-
leg�met�de�sponsor,�bestellen�
van�trofeen,�maken�van�lunch�
en�snoeppakketjes�en�wat�te�
drinken,�locatie�huren�en�sleutel�
ophalen,�deelnemerslijsten�en�
wedstrijdkaarten�regelen,�en�niet�
te�vergeten�te�zorgen�voor�vrij-
willigers

Omstreeks�08:30�melden�zich�
zo’n�38�hengelaars�groot�en�klein�
in�het�zaaltje�van�de�Verrijzenis-
kerk�in�Amsterdam-Slotervaart,�
dicht�bij�de�wedstrijdlocatie.�
Helaas�kwamen�6�deelnemers�die�
zich�wel�hadden�opgegeven�niet�
opdagen,�maar�dat�mocht�de�pret�
niet�drukken.
Ondanks�dat�het�vroeg�in�de�och-
tend�nog�druilerig�weer�was�en�
het�gras�drijfnat,�brak�kort�nadat�
het�aanvangssignaal�om�09:30�
uur�was�afgegeven,�de�zon�volop�
door�en�was�het�prachtig�weer�
om�te�vissen.�Helaas�dachten�de�
vissen�zelf�daar�anders�over.�Kort�
na�aanvang�werd�door�drie�deel-
nemers�een�paar�visjes�gevangen�
en�daarna�kreeg�geen�een�deel-
nemer�nog�een�vis�aan�de�haak.�
Ondanks�dat�de�deelnemers�tot�
het�einde�vol�bleven�houden�lukte�
het�toch�niet�om�nog�een�visje�
aan�de�schubben�te�komen.�En�
dat�bleef�zo�totdat�om�12:30�het�
eindsignaal�werd�afgegeven….

Jeugdkampioenschap AHV 2011
Tekst en foto’s Alex�D.A.�Van�der�Velden

Om�13:00�uur�was�de�prijsuitrei-
king�op�de�plaats�van�opkomst.�
HENGELSPORT�WILLEM�,�welke�
jaarlijks�het�jeugdkampioenschap�
sponsort,�had�naast�de�verzorging�
van�het�lokvoer�en�maden�voor�alle�
deelnemers�ook�gezorgd�voor�een�
goedgevulde�prijzentafel,�terwijl�de�
Amsterdamse�Hengelsport�Vereni-
ging�voor�de�trofeen�had�gezorgd.�
Helaas�waren�er�maar�3�deelne-
mers�die�in�aanmerking�kwamen�
voor�deze�fraaie�trofeen.�De�win-
naars�van�het�jeugdkampioenschap�
van�2011,�waarbij�gevist�werd�op�
totale�lengte�van�gevangen�vis,�
waren�de�volgende�deelnemers:

Categorie A (7 t/m 10 jaar)
1e�prijs:��Maarten�de�Block�(10�jaar)��

met�63�cm�vis
2e�prijs:��Leon�van�Heusden�(9�jaar)��

met�18�cm�vis�

Categorie B (11 t/m 14 jaar)
1e�prijs:��Chiel�van�Leeuwen�(13�jaar)�

met�39�cm�vis

Categorie C (15 tot 18 jaar)
Helaas�geen�winnaars

Omdat�er�meer�prijzen�waren�
te�winnen�dan�dat�er�winnende�
deelnemers�waren�besloot�de�
wedstrijdleiding�om�de�resterende�
prijzen�te�verloten�onder�de�deel-
nemers.�De�wedstrijdkaarten�wer-
den�gevouwen�en�een�van�de�deel-
nemers�mocht�de�trekking�doen�
vanuit�de�kaartenbak�zodat�alles�
geheel�eerlijk�kon�verlopen.�De�
gesponsorde�prijzen�van�HENGEL-
SPORT�WILLEM,�zoals�opbergbak-
jes,�hengelsets,�lokvoer,�maden-
dozen�en�diverse�kleinere�hengel-
sportprijzen�vonden�zo�alsnog�hun�
weg�naar�tevreden�winaars.
De�Amsterdamse�Hengelsport�
Vereniging�dankt�sponsor�HEN-
GELSPORT�WILLEM�welke�zijn�
winkel�heeft�aan�de�Johan�Hui-
zingalaan�83�te�Amsterdam�(nabij�
de�Sloterplas)�voor�het�mogelijk�
maken�van�het�jeugdkampioen-
schap.�Tevens�worden�alle�vrijwil-
ligers�(Alex��en�Jacqueline�Van�
der�Velden,�Irma�Munnik,�Co�en�
Yvonne�van�Vliet,�Joop�Blom�en�
Cor�de�Vijlder)��bedankt,�omdat�
zonder�hun�inzet�de�organisatie�
van�het�jeugdkampioenschap�niet�
mogelijk�was�geweest.�Graag�
allemaal�tot�ziens��bij�het�jeugd-
kampioenschap�2012.� � 666
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Dergelijke�meldingen�krijg�ik�
wel�vaker,�maar�meestal�handelt�
het�dan�om�snoekbaarstropers�
of�om�“Oostblokkers�die�alles�
meenemen”�zoals�het�meestal�
wordt�gemeld.�Meestal�gaat�hier�
nogal�wat�tijd�inzitten�om�ook�
nog�even�de�boel�te�observeren�
en�op�het�goede�moment�in�actie�
te�komen.�Wat�je�ziet�heb�je�nog�
niet�is�een�goed�gezegde�hier-

Rallyvissers gepakt in Amsterdam

Tekst en foto’s Alex�D.A.�Van�der�Velden

uit�de�pap�van�de�opsporings-
praktijk�voor�een�“groene”�
opsporingsambtenaar�zoals�ik,�
dus�na�de�melding�telefonisch�
te�hebben�ontvangen,�inclusief�
een�beschrijving�van�waar�deze�
“vissers”�zich�ophielden�ging�ik�
op�pad.�Ten�tijde�van�de�melding�
surveilleerde�ik�bij�het�Wester-
park�te�Amsterdam-West,�en�dus�
vertrok�ik�met�enige�spoed�rich-
ting�Amsterdam�Noord.

Omstreeks�13:00�uur�kwam�ik�
aan�bij�voornoemd�zijkanaal�I.�
Na�langzaam�rijdend�het�kanaal�
af�te�speuren�kwam�ik�aan�bij�de�
ter�plaatse�gesitueerde�loswal.�
Terwijl�ik�aan�kwam�rijden�reed�
er�net�een�wit�busje�weg�met�een�
paar�mannen�er�in,�kennelijk�ook�
vissers,�maar�daar�was�ik�helaas�
te�laat�voor.

Bij�het�hek�wat�om�de�loswal�
heen�staat�stond�nog�een�per-
sonenauto�en�er�zaten�nog�twee�
vissers.�Observeren�liet�ik�nu�
maar�achterwege�en�ik�parkeerde�
mijn�auto�strak�achter�de�auto�
welke�kennelijk�bij�de�vissers�
hoorde�zodat�deze�niet�weg�kon-
den�rijden�nadat�ik�mijn�onder-
zoek�had�afgerond.

Toen�ik�uitstapte�zag�ik�rechts�
van�mij�een�vrouw�die�op�een�
stoeltje�zat�te�vissen�met�een�
grote�groene�tas,�en�links�van�mij�
een�man�stond�te�vissen�welke�
exact�eenzelfde�tas�naast�zich�
had�staan.�Toen�ik�door�het�hek�
heenliep,�gekleed�in�uniform,�
raakte�de�vrouw�kennelijk�gelijk�
gealarmeerd.�Ik�zag�dat�zij�met�
haar�linkerhand�in�de�groene�tas�
greep�en�een�vis�pakte�en�er�met�
haar�rechterhand�op�los�sloeg�
met�een�stuk�PVC�pijp�om�een�vis�
die�kennelijk�eerst�nog�levend�in�

die�groene�tas�lag,�dood�te�slaan.
Ik�controleerde�dus�eerst�deze�
vrouw�en�mijn�interesse�ging�uit�
naar�de�inhoud�van�de�groene�
tas.�Ik�zag�in�de�tas�een�witte�
plastic�bak�staan�met�daarin�een�
vuilniszak�waar�6�vissen�in�lagen�
waarvan�er�een�drietal�nog�lagen�
te�spartelen.�Duidelijk�geval�van�
onthouding�van�verzorging�van�
een�dier�waarvan�de�vrouw�door�
te�vissen�en�te�vangen�eigenaar�
van�was�geworden.�Tevens�over-
treding�van�de�vergunningvoor-
waarden�van�de�vispas�die�rally-
vissen�verboden�stelt.�Voor�beide�
feiten�proces�verbaal�aangezegd�
en�opgemaakt�en�na�verhoor�van�
de�vrouw�al�verdachte�tevens�
de�vis�en�de�rallyvistas,�duide-
lijk�speciaal�geprepareerd�voor�
deze�vorm�van�visserij,�in�beslag�
genomen.�De�vrouw�wilde�er�nog�
even�een�punt�aan�draaien�door�
te�melden�dat�de�gevangen�vis�
voor�een�dierenopvangcentrum�
was?!

Daarna�de�controle�vervolgd�bij�
de�vissende�man�die�een�meter�
of�10�naast�de�vrouw�stond�te�
vissen.�Bij�deze�man�hetzelfde�
aangetroffen.�Groene�tas,�gepre-
pareerd�om�gevangen�vis�in�te�
bewaren�en�mee�te�nemen.�In�
de�vuilniszak�die�de�man�bij�mijn�
aankomst�een�beetje�dicht�had�
gevouwen,�trof�ik�18�vissen�aan,�
voornamelijk�grote�brasem�tot�
50�cm�en�kolblei.�In�de�vergun-
ningvoorwaarden�van�de�vispas�
staat�naast�het�verbod�van�het�
z.g.n.�rallyvissen�ook�een�verbod�
om�meer�dan�15�vissen�groter�als�
15�cm�te�behouden.�Dat�verbod�
werd�hier�dus�ook�overtreden,�
hetgeen�eveneens�leidde�tot�
het�strafbare�feit�visstroperij.�
Ondanks�dat�de�man�de�vissen�
wel�(geprobeerd�had�om)�dood�

te�slaan�met�een�houten�knup-
peltje,�bleken�ook�in�zijn�vuilnis-
zak�nog�levende�exemplaren�te�
zitten�bleek�toen�ik�de�vuilniszak�
voor�onderzoek�en�telling�had�
geleegd.�De�man�vond�het�alle-
maal�maar�onzin,�want:�“in�Duits-
land�moest�je�alle�vis�altijd�dood-
maken,�en�bij�controle�kwamen�
ze�ook�nog�soep�brengen!!”.�Bij�
deze�man�ook�proces-verbaal�
opgemaakt,�vis�en�rallyvistas�in�
beslag�genomen.�De�man�sput-
terde�nog�wat�tegen�met�loze�
argumenten,�maar�merkte�dat�hij�
vandaag�in�de�verkeerde�plaats�
was�komen�vissen�en�dat�er�niets�
meer�aan�te�redden�was.

Deze�manier�van�vissen,�bekend�
als�rallyvissen�of�tasvissen�is�
een�bijzondere�vorm�van�viswed-
strijd�die�voornamelijk�vanuit�

Groningen�wordt�uitgeoefend.�
Hierbij�wordt�in�een�uitgestrekt�
gebied�gevist�en�wordt�de�vis�
niet�teruggezet�in�hetzelfde�
water,�maar�dood�meegenomen�
voor�de�bepaling�van�de�uitslag.�
Deze�vorm�van�visserij�wordt�niet�
gezien�als�een�sportvisserijacti-
viteit�omdat�er�geen�aandacht�is�
voor�het�welzijn�van�de�vis.�

Tevens�nog�een�onderzoek�in�
het�voertuig�bij�de�man�gemeld,�
die�ook�wel�zag�dat�even�snel�
wegrijden�ook�niet�ging�lukken�
omdat�zijn�auto�klem�stond�tus-
sen�het�hek�en�mijn�voertuig.�
Toen�de�achterklep�open�ging�
bleken�hier�ook�nog�2�vuilniszak-
ken�met�vis�in�te�leggen,�terwijl�
de�man�dit�eerst�nog�ontkende.�
Dat�kan�natuurlijk,�de�verdachte�
is�immers�niet�verplicht�aan�zijn�

voor,�want�de�dader�die�je�ziet�
krijg�je�door�omstandigheden�
niet�altijd�te�pakken!!�Een�goede�
verrekijker�(of�nachtkijker)�is�dan�
ook�meestal�onontbeerlijk,�net�
zoals�een�goede�plek�van�waaruit�
je�een�juiste�waarneming�kunt�
doen!!

In�ieder�geval,�dit�soort�meldin-
gen�zijn�natuurlijk�de�krenten�

Maandag 13 juni 2011 kreeg ik een melding via een omwonende 

van het Zijkanaal I te Amsterdam Noord. De melder had een aantal 

hengelaars gezien die alle vissen, groot en klein meteen “in een 

vuilniszak lieten verdwijnen”, en de melder ergerde zich hier 

nogal aan!!

74 stuks dode vis.

Ondermaatse kopvoorn.
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Als�geboren�en�getogen�achter-
hoeker�was�het�voor�Rik�12�jaar�
geleden�even�wennen�in�de�
Amsterdamse�stadsjungle.�De�vrij-
heid�ingeruild�voor�de�drukte.�Een�
slechte�deal?�Zeker�niet!�Al�snel�
ontdekte�hij�de�vele�mogelijkheden�
van�watersport�en�recreatie�in�en�
rondom�Amsterdam.�Waaronder�
de�ziel�van�de�stad:�de�grachten-
gordel.�En�zo�doopte�Rik�zichzelf�
om�tot�de�Amsterdamse�stadsindi-
aan.

Als�je�kiest�voor�een�dag�‘Fishing�
with�the�Chief’,�ervaar�je�de�vrij-
heid�van�een�stadsindiaan�en�
ontdek�je�de�vele�natuurgeheimen�
die�Amsterdam�herbergt.�Voor�
aanvang�vertelt�de�gids�over�de�
gekozen�route,�de�stad,�de�vis-
soort�waarop�gericht�gevist�gaat�
worden,�zijn�gedrag�en�habitat.�
Hoewel�je�het�misschien�niet�zou�
verwachten,�zitten�zelfs�de�troebele�
grachten�boordevol�mooie�vissen.
Na�een�korte�briefing�trek�je�er,�uit-
gerust�met�kajak,�proviand�en�vis-
uitrusting�samen�op�uit.�Afhankelijk�
van�de�gekozen�route,�soms�eerst�
met�de�moederboot�waar�de�kajaks�

A.H.V. verleent vergunning aan 

CityiNDiAN “Fishing with the chief”
CITYINDIAN is een initiatief van Rik Kreunen (32) en 

ontstaan uit pure passie voor kanoën in en rondom 

Amsterdam. 

aanhangen.�Eenmaal�op�locatie�
wordt�de�reis�dan�verder�per�kajak�
aanvaard.�Een�laatste�check�van�de�
visuitrusting�die�in�allerlei�handige�
opbergvakjes�in�de�kajak�zit�en�off�
you�go!�Je�geeft�de�kano�de�sporen�
door�gewoon�te�peddelen�of�(prak-
tischer)�door
de�krachtige�flippers�die�onder�
de�kajak�zitten�aan�te�drijven�met�
simpele�trapbewegingen.�Hierdoor�
heb�je�de�handen�vrij�voor�andere�
nuttige�zaken,�zoals�vissen.

Je�beleeft�de�stadsjungle�en�fraaie�
historie�in�alle�rust.�In�de�tussentijd�
je�aas�achter�je�kajak�aan�slepend�
langs�de�wallen�en�onder�de�vele�
bruggetjes,�werpend�tussen�woon-
boten�en�onder�sloepjes.�Varend�
langs�de�elegante�17-eeuwse�
herenhuizen�met�haar�trapgevels,�
onder�de�kranen�van�het�entrepot-
dok,�overhangende�bomen�in�de�
Brouwersgracht�en�langs�uitge-
strekte�rietkragen.

In�de�stabiele�Hobie�kajak�varieer�je�
in�snelheid�tussen�een�voetganger�
en�een�fietser�en�bestrijk�je�met�
gemak�een�groot�gebied.�En�net�als�
je�denkt�dat�het�niet�beter�kan�wor-
den�heb�je�beet!�In�één�klap�is�het�
gedaan�met�de�rust.�Met�een�spec-
taculaire�aanbeet�heeft�een�krach-
tige�snoek�de�verleiding�van�je�aas�
niet�kunnen�weerstaan�en�lanceert�
zichzelf�wild�schuddend�boven�het�
water�uit.�Terwijl�het�thuisfront�
gewapend�met�de�bonuskaart�de�
plaatselijke�Super�aandoet,�besef�
je�ineens�weer�hoe�het�ooit�was.�
Je�moet�vol�in�actie�komen�om�
de�roofvis�veilig�te�landen�en�de�
kajak�juist�te�manoeuvreren,�maar�
hier�toon�je�je�een�ware�indiaan.�

Niet�veel�later�zit�je�in�je�kajak,�
klaar�voor�de�foto�met�een�mach-
tige�snoek�en�dito�glimlach�van�
oor�tot�oor.�
Aan�het�einde�van�de�tour�zak�je�
met�peddel�en�al�af�in�één�van�de�
1500�cafeetjes�en�is�er�maar�één�
conclusie�mogelijk.�Dit�was�een�
ervaring�om�nooit�meer�te�verge-
ten!� 666

Ga ViSSen Met De cHief en beleef Het aMSteR-
DaMSe StaDScHOOn en De OnDeRWateRWeRelD 
OP een Heel anDeRe ManieR!
Boekingen en info: www.cityindian.nl
6 aantal: min 2, max 4 personen
6 duur: 3,5 à 4 uur
6  prijs: € 99,-* p.p., incl. visgear, broodjes en drinken, 

excl. vispas à € 12,50.
*Prijzen onder voorbehoud

eigen�veroordeling�mee�te�wer-
ken!!�Uiteindelijk�bleek�de�totale�
inhoud�van�de�zakken�met�vis�te�
bestaan�uit�24�brasems�tot�50�cm,�
42�kolbleien�tot�30�cm,�2�ruis-
voorns�tot�25�cm�en�1�kopvoorn�
van�25,5�cm�dus�onder�de�wet-
telijke�minimummaat�van�30�cm!!�
Totaal�dus�68�stuks�vis�van�
diverse�soorten.�Tezamen�met�de�
6�voorns�welke�de�vrouw�in�haar�
bezit�had�dus�74�stuks�vis!!�De�

twee�andere�vuilniszakken�met�
vis�zouden�volgens�de�verdachte�
afkomstig�zijn�van�vangsten�uit�
Zaandam!!

Uiteindelijk�is�tegen�deze�man�
proces-verbaal�opgemaakt�ter-
zake:
•��Dierenkwelling�(dieren�de�

nodige�verzorging�onthouden)
•��Vispas�/�vergunning�ongeldig�

(wegens�rallyvissen�en�teveel�
vissen�behouden)

•��Visstroperij�(wegens�teveel�vis�
behouden�in�strijd�met�de�ver-
gunningvoorwaarden)

•��Ondermaatse�vis�behouden�

De�verdachte�verklaarde�uitein-
delijk�toen�alles�achter�de�rug�
was�dat�hij�wel�wist�dat�hij�zo�
niet�mocht�vissen.

Interessant�is�nog�te�melden�dat�
beide�verdachten�geboren�en�
nog�steeds�woonachtig�waren�in�
Groningen,�de�provincie�waar�het�
Rallyvissen�lange�tijd�als�een�nor-

male�visserij�werd�gezien!�Een�
heel�eind�rijden�om�vanuit�Gro-
ningen�wedstrijdjes�Rallyvissen�
te�organiseren.�Kennelijk�hadden�
ze�gedacht�dat�in�Amsterdam�en�
omgeving�weinig�kans�zouden�
maken�op�controle.�Dat�de�ver-
dachten�zonder�buit�en�speciaal�
vervaardigde�vistas�en�toebeho-
ren�maar�met�een�dik�proces-ver-
baal�huiswaarts�konden�keren�zal�
een�behoorlijke�tegenvaller�voor�
hen�zijn�geweest.�

Zoals�ook�nu�weer�is�gebleken�is�
het�krijgen�van�meldingen�en�een�
snelle�reactie�hierop�middels�een�
onderzoek,�de�basis�van�succes�
om�dit�soort�uitwassen�een�halt�
toe�te�roepen.�Ziet�u�ook�iets�wat�
niet�door�de�beugel�kan�op�vis-
serijgebied�(snoekbaarsstroperij,�
dierenkwelling,�vervuiling�van�
oevers�en�water)�meld�dit�dan!!�
Dit�kan�via:��
jachtopzichter@live.nl�of�via�
mobiel�nummer:�06-55854913.
� 666

Diverse dode vissen.

De AmSteRDAmSe HeNgelSpoRt VeReNigiNg oRgANiSeeRt VooR De 
DeRDe KeeR eeN KARpeR-ViSWeeK iN FRANKRiJK!

En waar gaan we dit jaar naar toe? Deze keer is er gekozen voor weer een prachtige lokatie gelegen in Noord-Frankrijk te ‘Belforet’. We hebben 
de bestemming reeds vastgelegd voor de periode 5 augustus 2011 t/m 12 augustus 2011. De kosten zijn € 450,00. Voorafgaande aan het vertrek 
vind er nog een info avond plaats o.l.v. Piet Vogel.
Tijdens je inschrijving verlangen wij een aanbetaling van € 100,00. (Overmaken op rekeningnummer van de A.H.V. ING 590499 o.v.v. van karper-
week 2011 en je naam.) Aanmelden kun je regelen via e-mail naar ahv@ahv.nl of via het contact formulier op onze website, per telefoon op 
020-6264988 (let op de openings tijden van kantoor). 

In de prijs zit inbegrepen de reis naar Frankrijk, het eten en drinken en de prijs voor het huren van het water. Gedurende de week zijn er allerlei 
activiteiten. 

Tevens houden we een fotowedstrijd. De foto van de winnaar zal worden gepubliceerd in het wel bekende blad ‘Dé Karperwereld’.
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Een�nek�ontbreekt,�tientallen�kilo’s�
lillend�vet�hangen�over�de�don-
kerblauwe�kilt�en�aan�z’n�grijns�te�
zien,�is�deze�Schot�helemaal�in�zijn�
element.�Hoewel�het�een�absurde�
verschijning�is,�valt�hij�amper�op�
tussen�de�tientallen�obese�soort-
genoten�die�hem�tijdens�de�parade�
door�het�Spaanse�stadje�Chiprana�
vergezellen.�Net�als�alle�andere�
deelnemers�is�hij�vast�overtuigd�
dit�eerste�wereldkampioenschap�
Meervalvissen�te�winnen.�

Over- vs Vedergewicht
Overgewicht�is�hier�geen�zwakte,�
het�lijkt�een�voorwaarde�om�te�
mogen�deelnemen.�Het�feestmaal�
aan�de�vooravond�van�de�drie�
dagen�durende�wedstrijd�is�hierop�
afgestemd.�Lompe�stukken�rund�
en�kip�drijven�samen�met�gefri-
tuurde�aardappelen�en�een�ver-
dwaald�schijfje�wortel�in�bak�vette�
jus�die�rechtstreeks�uit�de�afdeling�
liposuctie�lijkt�te�zijn�getrokken.�
Uit�de�zaal�niets�dan�complimen-

berboot�en�dieptemeter�naar�diepe�
plekken�om�een�voerplek�te�maken.�
Het�enige�toegestane�voer�en�aas�
zijn�‘pellets’.�Dit�zijn�dezelfde�vis-
meelkorrels�waarmee�kweekvis�
wordt�gevoed,�maar�dan�groter.�Je�
mag�maximaal�50�kilo�per�koppel�
per�dag�gebruiken.�Is�dat�veel?�Valt�
mee;�twee�grote�meervallen�krijgen�
het�samen�met�gemak�weg.
Elk�koppel�mag�met�vier�hengels�
vissen,�wat�neerkomt�op�12,5�kilo�
pellets�per�hengel.�Je�moet�dus�een�
strategie�hebben�om�niet�halver-
wege�de�dag�zonder�voer�te�zitten.�
In�de�praktijk�komt�het�erop�neer�
dat�zowat�iedereen�z’n�aas�op�de�
maximaal�toegestane�afstand�te�
water�laat:�200�meter�uit�de�oever.�
Daar�ligt�grofweg�de�oude�rivier-
bedding�–�de�Ebro�is�hier�afgedamd�
en�tot�een�stuwmeer�gemaakt�–�en�
daar�vind�je�de�meeste�vis.

Afstand, een rekbaar begrip
Dat�200�meter�een�rekbaar�begrip�
is,�blijkt�later�als�het�Amerikaanse�
team�het�aas�ruim�300�meter�van�
de�oever�dropt.�Strak�tegen�een�
perkje�verzopen�bomen�in�de�oude�
bedding,�een�meervalhemel�pur�
sang.�
De�organisatie�grijpt�niet�in�en�
dan�is�het�hek�van�de�dam.�Alle�

deelnemers�met�een�béétje�ballen,�
laten�hun�aas�en�voer�op�maximale�
diepte�te�water,�stelselmatig�voor-
bij�de�toegestane�afstand.�Wij�niet.�
Bang�voor�levenslange�schorsing�
en�gehinderd�door�een�sportieve�
moraal�houden�we�ons�aan�de�
toegestane�200�meter.�Maak�er�220�
van,�230�misschien,�maar�zeker�
niet�meer�dan�250…

Pure oerkracht
Om�tien�uur�staan�alle�vier�de�hen-
gels�‘op�scherp’,�klaar�voor�actie.�
En�dan�gebeurt�het.�Lebbis’�hengel,�
kaliber�Dikke�Bertha,�klapt�rond�het�

middaguur�vanuit�het�niets�dubbel.�
De�haak�zetten�is�er�niet�bij,�het�is�
meer�een�kwestie�van�de�hengel�
redden.�Een�paar�seconden�later�en�
hij�was�z’n�uitrusting�kwijt�geweest.�
Maar�hij�is�er�op�tijd�bij�en�hangt�
met�z’n�volle�65�kilo�–�menig�deel-
nemer�weegt�het�dubbele�–�in�het�
krakende�carbon.�Hij�stuit�op�een�
arrogant�gewicht�dat�even�lijkt�te�
twijfelen�en�dan�zijn�conclusie�trekt:�
weg�hier!
Meters�lijn�vliegen�van�de�molen,�
de�spoel�raakt�verhit,�een�poging�
het�beest�te�stoppen�loopt�op�niets�
uit.�Pure�oerkracht.�En�dan�is�het�

Bijdehand zijn ze zeker, maar helpt hun vlotte babbel hen ook bij 

het winnen van de wereldtitel meervalvissen? Het antwoord is 

nee, maar het WK werd wel een onvergetelijk avontuur dat we 

graag met jullie delen. Juul Steyn neemt samen met Hans Sibbel 

(alias Lebbis) namens de online community Topvisser.nl deel aan 

misschien wel het meest bizarre WK ter wereld.

TEKST JUUL�STEYN�FOTOGRAFIE�MAARTEN�BRANTE/TOPVISSER.NL

magere mokummers tussen vette varkens op WK meerval

ten�voor�de�kok.�Gelukkig�voor�
ons�zegt�het�reglement�niets�over�
gewichtsklassen.�Met�1,75�meter�
en�65�kilo�heeft�Lebbis�ongetwij-
feld�de�laagste�Body�Mass�Index�
(21)�en�ik�geld�hier�met�mijn�88�kilo�
bij�190�cm�beslist�nog�als�veder-
gewicht.�Best�knap�als�ik�bedenk�
dat�ik�in�Amsterdam�West�op�
steenworp�afstand�woon�van�sho-
armatent�Ben�Cohen�en�Musut2,�
de�Turk�Damla,�twee�pizzeria’s,�een�
Indonees�en�een�Suri…

De Amsterdamse aanpak
Na�maanden�van�voorbereiding,�
waarbij�het�roeiapparaat�een�hoofd-
rol�speelde,�is�het�zover.�We�voelen�
niet�alleen�de�hete�adem�van�alle�
concurrenten�in�onze�nek,�maar�
ook�de�bezoekers�van�Topvisser.nl�
verwachten�spektakel.�Dit�is�het�uur�
van�de�waarheid.
Om�negen�uur�’s�ochtends�ontploft�
een�vuurpijl�boven�het�spaghetti�
western-achtige�landschap�en�alle�
deelnemers�weten�wat�hen�te�doen�
staat:�de�roeiboot�in�en�als�een�
bezetene�het�bodemverloop�van�
het�water�in�kaart�brengen.�Meer�
waterkennis�betekent�meer�vis.�Dat�
is�tijdens�het�NK�Karpervissen�aan�
de�Sloterplas�zo�en�dat�is�op�het�
WK�Meervalvissen�in�Spanje�zo.
Meervallen�houden�van�de�duis-
ternis�en�dus�zoek�je�met�je�rub-

team topvisser gaat voor huldiging op museumplein

Wedstrijdvissen is 

teamwork. Of je nu 

aan de Sloterplas of 

de ebro zit.

eindelijk is het dan raak. een ruim 200 meter 

lange worsteling is ingezet.

lebbis grijpt de kolos in de onderkaak; de strijd is beslecht.

aan media-aandacht geen gebrek. De Mokumnmers zijn eindelijk van de nul af!
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over,�geen�weerstand�meer,�weg…�
Een�diepe�stilte�galmt�over�het�
water�als�Lebbis�de�lijn�binnen�
draait.�De�haak�is�los�geschoten,�
domme�pech.�Met�naar�schatting�
70�a�80�kilo�was�dit�een�supervis�
geweest�om�mee�te�beginnen.�
Nu�zitten�we�met�een�keiharde�
nul�achter�onze�naam.�Meerval�–�
Mokum:�1-0.

Vlees per kilo, bier per tray
Op�enkele�halfslachtige�aanbeten�
na�blijft�het�stil�totdat�om�zes�uur�

het�eindsignaal�klinkt.�De�mannen�
(en�twee�vrouwelijke�deelnemers,�
het�moet�gezegd)�keren�naar�hun�
kampen�terug.�Het�bacchanaal�van�
de�vorige�avond�wordt�voortgezet.�
Vlees�gaat�per�kilo,�bier�per�tray,�
de�verhalen�in�het�visserslatijn.�
Kamp�Holland�doet�het�goed:�er�
staan�drie�oranje�koppels�in�de�
top-10.�Hans�Sissingh,�die�samen�
met�Olympisch�kampioen�judo�
Mark�Huizinga�vist,�blijkt�één�van�
de�zwaarste�vissen�van�die�dag�
te�hebben�gevangen:�63,8�kilo�en�
212�centimeter.�De�Nederlandse�
meerval-legende�Arnout�Terlouw�

zit�met�zijn�vismaat�Ron�Beuge-
link,�net�als�ons,�nog�met�een�
pijnlijke�nul.�
De�Amerikanen�winnen�door�met�
vijf�vissen�267�kilo�bij�elkaar�te�har-
ken.�In�totaal�vangen�16�koppels�36�
meervallen�boven�de�10�kilo�(lich-
ter�tellen�ze�niet�mee),�goed�voor�
een�duizelingwekkende�1198,5�kilo.�
Elke�gevangen�vis�wordt�na�de�
vangst�direct�vakkundig�gewogen�
in�speciale�weegzakken.�Na�het�
wegen,�een�handtekening�voor�het�
juiste�gewicht�en�een�snelle�foto�
worden�de�vissen�behoedzaam�
terug�gezet.�
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Duim tegen aars
Na�een�veel�te�korte�nachtrust�
staan�we�de�volgende�ochtend�om�
halfzeven�weer�aan�de�waterkant.�
Bring�it�on!�
En�om�elf�uur�gebeurt�het,�mijn�
rechter�hengel�vertrekt.�Na�een�
massief�gevecht�van�ruim�20�minu-
ten�geeft�de�baggervette�kolos�zich�
gewonnen.�Lebbis�grijpt�de�vis�bij�
de�onderkaak�en�trekt�hem�voor-
zichtig�op�de�onthaakmat.�In�een�
impuls�duw�ik�m’n�rechterduim�
tegen�de�aars�van�het�beest.�Niet�
omdat�ik�dat�lekker�vind,�maar�
omdat�er�een�straal�half�verteerd�
aas�uit�loopt.�We�zijn�twee�vieze�
vette�varkens,�maar�elke�gram�telt.�
Snel�wegen,�foto,�een�handteke-
ning�voor�de�63.900�gram�die�het�
beest�in�de�schaal�legt�en�doorvis-
sen.�Een�half�uur�voor�tijd�is�het�
weer�raak�bij�de�rechter�hengel.�

Deze�vetzak�is�goed�voor�31,9�kilo.�
De�adrenaline�giert�ons�door�de�
aderen�en�we�zien�het�podium�
weer�binnen�handbereik�komen.�
De�vangst�van�twee�zware�vissen�
op�de�laatste�dag�is�genoeg.�Als�
visser�moet�je�durven�dromen.

Droom spat uiteen
Een�massieve�voercampagne�
waarbij�tien�kilo�in�liters�pure�vis-
olie�gedrenkte�pellets�op�de�stek�
wordt�gedropt�–�een�kernbom�
splitsen�heet�dat�–�pakt�desastreus�
uit.�Op�één�enkele�karper�voor�
Lebbis�na�zien�we�geen�enkel�teken�
van�leven.�Gelaten�pakken�we�onze�
spullen�in,�totdat�het�nieuws�komt�
dat�de�wereldtitel�toch�in�Neder-
landse�handen�is�gekomen.�

Terlouw en Beugelink 
Wereldkampioen
De�legendarische�Arnout�Terlouw,�
die�20�jaar�geleden�als�pionier�
begon�op�de�Ebro,�maakt�een�

weergaloze�comeback�met�z’n�
vismaat�Ron.�Samen�vangen�deze�
twee�afgetrainde�Hollanders,�met�
twee�visloze�dagen�achter�de�rug,�
maar�liefst�acht�vissen�die�samen�
ruim�286�kilo�wegen.�De�titel�is�
dan�wel�aan�ons�voorbij�gegaan,�
we�hebben�de�eer�van�Amsterdam�
als�Team�Topvisser�met�verve�én�
plezier�verdedigd.�Volgend�jaar�
zijn�we�zeker�weer�van�de�partij,�
en�als�we�winnen�zien�we�elkaar�
op�het�Museumplein!

Juul Steyn,
 hoofdredacteur Topvisser.nl��666

De geliJKeNiS tuSSeN ViSSeR eN ViS
De vis waar het allemaal om draait, de Europese meer-
val, lijkt in veel opzichten op haar doorsnee belager. 
De Siluris glanis is een prehistorisch monster met een 
buitenproportionele pens en een bakkes die louter 
gemaakt is om de godganse dag door vreten naar bin-
nen te schuiven. 
Ook de afmetingen die deze heerser van de duister-
nis kan halen, zijn voorwerelds. Dat heb ik aan den 
lijve mogen ondervinden toen ik twee jaar geleden in 
Kazachstan de vis van m’n leven ving. Met een absurde 
lengte van 263 centimeter was dit de langste meerval 
ooit door een Nederlander gevangen. Het gewicht was 
met zo’n 80 kilo overigens opvallend laag. Was deze vis 
niet een paar dagen hiervoor afgepaaid, dan had je er 
zo 30 kilo bij kunnen optellen. 
Het huidige wereldrecord, in 2010 gevangen in de 
Italiaanse Po, staat op ruim 113 kilo bij een lengte van 
249 centimeter. Er is geen reden aan te nemen dat er op 
de Ebro niet minstens even zware vissen rond zwem-
men. Dat blijkt wel op dag twee van het kampioenschap 
als een Fransman een ‘king cat’ van 91 kilo mag noteren. 

een atoombom split-

sen blijkt niet altijd 

een goed plan.

Met de tweede vis op de mat zich de over-

winningsroes er pas echt goed in.

De bek van de meerval is puur gebouwd om 

grote hoeveelheden vreten weg te stouwen.

De hele dag lijnen uitvaren, voeren en af en 

toe nog drillen ook is keihard werken.

achter de brede grijns gaat het grote balen schuil. Meerval moest het zijn, een meerval…

Het eten is net zo vet als de deelnemers en 

meervallen op dit WK.

lebbis gaat het gevecht aan.

Ondanks dat we niet gewonnen hebben, 

kijken we alweer uit naar de tweede editie 

van het WK Meervalvissen.

Link naar spoken word van Lebbis: http://www.youtube.
com/watch?v=t5C8eQeyDvg&feature=player_embedded
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De�AHV�had�op�de�kleine�speel-
weide�in�het�Amsterdamse�bos�een�
aantal�activiteiten�neergezet.�Zo�
konden�de�kinderen�gratis�in�een�
aquabubble�over�het�water�rollen.�
Er�waren�ook�aquabubbles�waar�
meerdere�personen�tegelijk�in�kon-
den�lopen�over�het�water.�Overal�

Nationale Hengeldag

was�begeleiding�bij�en�de�kinderen�
kregen�er�maar�geen�genoeg�van.�
Alex�van�der�Velden�en�zijn�vrouw�
stonden�met�de�poffertjes�kraam�
en�zo�konden�alle�kinderen�en�
ouders�een�gratis�portie�overheer-
lijke�poffertjes�krijgen.

Joop�Blom�zorgde�ervoor�dat�
kinderen�een�leuke�prijs�konden�
winnen�als�ze�een�houten�vis�uit�de�
vijver�konden�vissen.�Joop�had�er�
in�ieder�geval�zijn�handen�en�oren�
vol�aan.�(zie�foto)�
Ook�was�er�een�echte�Amster-
damse�zanger�ingehuurd�die�
ondanks�het�frisse�weer�onze�har-
ten�wist�te�verwarmen�met�diverse�
oude�en�nieuwe�nummers.�Niet�
alleen�de�kinderen�vonden�het�
prachtig�ook�de�ouderen�dansten�
er�lustig�op�los.
��
In�de�grote�tent�kon�de�jeugd�ook�
raden�naar�het�aantal�knikkers�in�
een�grote�glazen�bak.�Deze�werd�
maar�liefst�16�keer�geraden�wat�ze�
een�grote�zak�snoep�opleverde.�In�
de�tent�werden�ook�gratis�jeugd-

vergunningen�verstrekt�en�konden�
de�bezoekers�een�bonnetje�voor�
een�gratis�drankje�of�ijsje�krijgen.

Ko�van�Vliet�leerde�de�kinderen�om�
met�een�vishengel�met�daaraan�
een�stukje�lood�door�een�hoepel�
te�gooien.�Ook�hier�was�het�weer�
dolle�pret�en�kregen�ze�een�zak�met�
snoep�mee�naar�huis.
Kortom�het�was�een�geslaagde�dag�
en�om�1700�uur�zijn�de�vrijwilligers�
moe�naar�huis�gegaan.
Zonder�de�vrijwilligers�hadden�wij�
dit�nooit�kunnen�realiseren.
Met�dank�aan:�Ko�van�Vliet,�Alex�
van�der�Velden,�Jaqueline�van�der�
Velden,�Cor�de�Vijlder,�Joop�Blom,�
Irma�Munnik,�Martin�van�Haeften,�
Anita�Mistral�en��Brenda�van�der�
Monde.)� 666

Op zaterdag 28 mei was er nationale hengeldag. 

Bij een aantal hengelsportverenigingen in het land 

werden er leuke dingen georganiseerd. Zo ook bij de 

Amsterdamse Hengelsport Vereniging. 
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Bent u misschien deze gefotografeerde 
visser uit de rubriek ‘Zijn wij dat?’
Meldt�u�zich�dan�persoonlijk,�inclusief�geldige�
VISpas,�op�het�kantoor�van�de�Amsterdamse�
Hengelsport�Vereniging,�Beethovenstraat�178,�
1077�JX��Amsterdam�en�u�ontvangt�een�mooie�
prijs.�Het�kantoor�is�geopend�van�maandag�
t/m�donderdag�van�9.00�tot�13.00�uur�en�op�
vrijdag�van�13.00�tot�17.00�uur.

De�nieuwe�prijs�is�(in�dit�geval)�twee volle-
dige complete werphengel sets�beschikbaar�
gesteld�door�de�Amsterdamse Hengelsport 
Vereniging.

Ja, dat ben ik!
Uit�de�vorige�“ben�ik�dat”�heeft�de�visser�zich�
gemeld,�het�gaat�om�de�heer�J.M. Wegner,�
eerdaags�zal�de�AHV�zijn�prijs�gaan�uitreiken.

EEn vERvElEndE ERvaRing

Op dinsdag 17 mei j.l. toog ik met mijn vismaat naar de Bosbaan. Die dag was de laatste dat er gevist kon worden omdat volgens 
het uitgegeven rooster op woensdag 18 mei de lijnen uitgevaren zouden worden. Nauwelijks de spullen te hebben uitgepakt 
kwam de man met het bootje in zicht om de lijnen uit te varen.De kapitein van het bootje begon niet in het midden maar aan onze 
kant waardoor wij niet verder konden vissen. Nu is het vissen aan de Baan toch niet meer zo leuk als het geweest is. Driemaal 
per dag gecontroleerd worden is normaal,en als ik dan met een droog gezicht aan een van de vrouwelijke agenten vraag of er 
gevoerd mag worden kijkt de agente mij met grote blauwe ogen aan en zegt “Ja waarom niet“. 
Een andere agente zegt het niet te weten, terwijl ik in het verleden een bekeuring heb gehad van een die naar der wet die ja 
schrik niet mij enkele gekookte meelballen zag werpen. De man zag dat, kreeg er kennelijk  een orgasme van en deelde de bon 
uit. Nu heb ik wel eens over Europese normen horen zwetsen maar waarom gelden die dan niet voor de Ringvaart en de Sloter-
plas? Liggen die wateren in Verweggiestan? De waterkwaliteit is na mijn weten aan de Baan altijd goed. Bij controle ben ik vaak 
wezen kijken en heb dat aan de desbetreffende personen gevraagd. Ik heb mensen een bekeuring zien krijgen omdat zij het witte 
boekje niet bij zich hadden terwijl zij aantoonbaar konden bewijzen dat zij lid waren van onze vereniging en ook de vispas konden 
tonen (waar is de logica). Dat mijn maat en ik die dag moesten ophouden met vissen is niet zo erg. Wij zijn gepensioneerd en er 
komen nog genoeg dagen. Er zaten echter ook twee jonge vissers, die speciaal voor deze dag een snipperdag bij hun werkgever 
hadden genomen.
Als wij ons aan regels te houden hebben, dan mogen wij van de regelgevers verwachten dat zij zich er ook aan houden.

Sikke Altena

ADV




