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Voor�u�ligt�het�aprilnummer�van�het�verenigingsblad�
van�de�AHV.�In�deze�editie�nemen�we�u�mee�naar�
de�waterkant�om�te�gaan�zeevissen�op�zoet�water.�
Andres�de�Rouville�beleeft�prachtige�dagen�op�het�
Noordzeekanaal�met�zijn�zeehengels.�Ook�is�Joris�
Weitjens�weer�van�de�partij,�in�een�verhaal�dat�
doorspekt�is�van�melancholie�en�romantiek�neemt�hij�
afscheid�van�Frans.�

Er�is�enorm�vaak�gereageerd�op�de�oproep�om�
artikelen�in�te�sturen.�In�deze�editie�ondermeer�
de�droomvangst�van�de�elfjarige�Timothy�en�een�
bijzonder�verhaal�van�een�sportvisser�die�niet�óp�
maar�mét�kreeften�vist!�Het�VISSEN�magazine�is�
en�blijft�een�blad�voor�en�door�de�leden.�Blijven�
insturen�dus�die�verhalen!

Voorts�in�deze�editie�een�interview�met�Mariusz�
Maksymow�die�op�positieve�wijze�zijn�Poolse�
landgenoten�de�normen�en�waarden�van�het�
sportvissen�in�Nederland�bijbrengt.�In�zijn�column�
schetst�Alex�van�der�Velden�zijn�visie�op�vissende�
‘Oostblokkers’.

Daarnaast�is�er�veel�verenigingsnieuws�en�wordt�
Hengelsport�2000�‘uitgelicht’.�Ik�wens�u�allen�
veel�leesplezier�maar�vooral�veel�succes�aan�de�
waterkant.� 666
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Algemene
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meer�informatie.
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Het�begon�op�een�dag�in�maart,�
een�jaar�of�zeven�geleden.�De�plan-
ning�was�om�een�dagje�de�gul�en�
de�platvis�te�gaan�belagen�vanaf�
de�zuidpier�in�IJmuiden.�Het�weer�
gooide�echter�roet�in�het�eten.�
Windkracht�acht�vanuit�het�zuid-
westen�en�een�striemende�regen.�
Zo�op�het�eerste�gezicht�de�per-
fecte�ingrediënten�om�eens�goed�
te�gaan�vangen.�Helaas,�door�een�
aantal�ongelukken�in�het�verleden�
wordt�de�pier�afgesloten�boven�
windkracht�zes.�Daar�sta�je�dan!�
Met�verse�zeepieren�en�de�hengels�
in�de�aanslag�en�een�dicht�hek�
voor�je�neus.�Wat�nu?�Huiswaarts�
keren�was�geen�optie.�Er�moest�en�
zou�gevist�worden.�Tijdens�mijn�

eerdere�ritjes�naar�de�zuidpier�viel�
mijn�oog�geregeld�op�vissers�die�
lekker�onderuit�gezakt�zaten�aan�de�
Kanaaldijk�te�Velsen.�Meestal�ging�
het�hier�om�snoekbaarsvissers.�Tot-
dat�ik�op�een�gegeven�moment�een�
hengelaar�met�twee�strandstokken�
en�een�driepootsteun�in�de�weer�
zag�die�zomaar�een�doublet�wijting�
naar�boven�haalde.�Wijting?�Na�
een�praatje�met�deze�visser�bleek�
de�beste�man�dit�al�jaren�te�doen.�
Niks�bijzonders�volgens�hem.�Er�
gingen�zelfs�geruchten�over�dikke�
gullen�en�maatse�scharren�bij�het�
pontje�‘Buitenhuizen’.
Terug�naar�die�bewuste�storm-
achtige�dag.�Een�goed�uur�na�de�
deceptie�van�het�niet�kunnen�vis-

sen�op�het�IJmuidens�havenhoofd,�
zat�ik�nu�lekker�achter�een�rietkraag�
te�‘zeevissen’.�Het�liep�die�dag�
storm.�Regelmatig�stonden�de�
hengeltoppen�te�trillen�en�te�dan-
sen�door�fanatiek�azende�wijtingen,�
botten�en�zeebaarsjes.�Zeevissen�
op�zoetwater�onder�de�rook�van�
Amsterdam!�Hoe�is�dat�mogelijk?
Het�Noordzeekanaal�is�eenentwin-
tig�kilometer�lang,�tweehonderd-
zeventig�meter�breed�en�heeft�een�
gemiddelde�diepte�van�vijftien�
meter.�Het�kanaal�dient�als�verbin-
ding�tussen�Amsterdam�en�de�rest�
van�de�wereld,�grote�zeeschepen�
dus.�Deze�schepen�komen�via�de�
sluizen�van�IJmuiden�het�kanaal�
op.�Als�de�sluis�open�staat,�dan�

Zeevissen op zoetwater

Andres de Rouville

Het Noordzeekanaal staat sinds jaar en dag bekend als een subliem 

snoekbaarswater. Toch is er op dit grote kanaal veel meer te 

beleven. Zeevissen op zoetwater? Ja, dat kan!

Eén tikje is genoeg.

Bot zit echt overal.
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stroomt�het�kanaal�in.�Zout�water�
is�zwaarder�dan�zoet�water�en�
zakt�vrij�snel�naar�de�onderste�
waterlagen.�De�mee�gezwommen�
zeevis�gedijt�dus�vooral�goed�in�de�
onderste�en�diepe�waterlaag.�Leuk�
voor�de�vis,�nog�leuker�voor�ons�
sportvissers�want�daar�ligt�onze�
aasaanbieding.

Stekken
In�principe�kun�je�langs�het�gehele�
kanaal�terecht,�al�zijn�er�wel�een�
paar�hotspots.�De�sluizen�bij�IJmui-
den,�de�pont�bij�Velsen�en�Buiten-
huizen,�de�tunnelbuizen�van�de�Vel-
ser-�en�Wijkertunnel�en�de�havens�
van�Amsterdam.�Mocht�zo’n�stek�
nu�bezet�zijn�door�collegavissers,�
geen�ramp.�Je�kunt�aan�beide�zij-
den�van�het�kanaal�terecht�en�er�
is�altijd�wel�een�stekkie�vrij.�Op�al�
deze�plekken�is�er�zeevis�te�vangen.�
Misschien�nog�wel�belangrijker�
dan�de�stek,�is�de�afstand�waarop�
je�vist.�Je�zult�immers�die�diepe�en�
zoute�waterlaag�moeten�bereiken,�
daar�zit�de�vis!�Hiermee�komen�we�
al�snel�bij�het�materiaal�dat�nodig�is�
om�deze�visserij�zo�optimaal�moge-
lijk�uit�te�voeren.

Materiaal
Over�het�materiaal�kan�ik�kort�zijn.�
Een�stevige�strandhengel�met�een�
werpgewicht�tot�tweehonderd�
gram,�een�molen�met�hoge�inhaal-
snelheid�en�voldoende�lijncapaci-
teit�voor�de�verre�worpen�en�een�
simpele�strandsteun�volstaan.�De�
lijn�die�ik�zelf�gebruik�is�een�nylon-
lijn�van�35/00�en�ik�maak�daarbij�
gebruik�van�een�voorslag�van�60/00.�
Die�voorslag�dient�de�eerste�zware�
klap�van�de�worp�op�te�vangen.�
Over�onderlijnen�hoeven�we�ook�
niet�moeilijk�te�doen.�Een�wapper-
lijntje�met�als�haak�een�aberdeen-
type,�maatje�zes.�Het�lood�dat�veel�
wordt�toegepast�zijn�de�loodjes�
met�klapankers�en�de�gewichten�
variëren�van�vijfenzeventig�tot�
tweehonderd�gram.�Dit�hangt�
natuurlijk�af�van�de�windrichting�en�
de�windkracht.�Tevens�kan�het�op�
het�kanaal�soms�aardig�stromen,�ik�

vis�dan�liever�iets�zwaarder�om�het�
zaakje�op�z’n�plek�te�houden.�Ook�
met�lichter�materiaal�kan�je�hier�je�
lol�op.�Zeker�in�de�schemer�en�dan�
voornamelijk�in�de�zomer,�komen�
de�tong,�bot�en�zeebaars�redelijk�
kort�onder�de�kant.�Met�een�stevige�
karperhengel�en�dito�molen,�heb�
je�een�fantastische�sport�aan�deze�
hard�vechtende�vissen.

Aas
Voor�deze�visserij�gebruik�ik�het-
zelfde�aas�waarmee�we�ook�op�
zoutwater�aan�de�slag�gaan.�Verse�
zeepieren�en/of�zagers�genieten�
de�voorkeur.�Ook�mesheften�en/
of�stripjes�vis�hebben�mij�al�ver-
rassende�resultaten�opgeleverd.�
Zeepieren�en�zagers�zijn�vaak�alleen�
te�verkrijgen�op�bestelling�bij�de�
hengelsportwinkelier,�dus�bel�even�
van�te�voren�om�teleurstelling�
te�voorkomen.�Voor�mesheften�
(scheermesschelpen)�kun�je�ook�
terecht�bij�de�visboer�op�de�markt.�
Deze�worden�vaak�verkocht�in�
bosjes.�Denk�er�wel�aan,�mocht�je�
gaan�vissen�met�mesheften,�dat�je�
een�rolletje�bindelastiek�meeneemt.�
Schelpenvlees�is�zacht�en�je�gooit�
het�gemakkelijk�van�de�haak.

Vissoorten en jaargetijden
Er�is�werkelijk�van�alles�te�vangen�
op�het�Noordzeekanaal.�Eigenlijk�
teveel�om�op�te�noemen.�De�meest�
voorkomende�vangsten�bestaan�
toch�wel�uit�bot,�schar,�tong,�wij-
ting,�gul,�steenbolk,�paling�en�zee-
baars.�In�de�winter�maak�je�voorna-
melijk�kans�op�de�vissoorten�die�op�
zee�ook�vaak�‘s�winters�actief�zijn.�
Denk�dan�aan�wijting,�schar,�bot�
en�gul.�In�het�voorjaar�en�de�zomer�
maak�je�logischerwijs�dus�ook�meer�
kans�op�de�‘zomervissen’.�Paling,�
tong�en�zeebaars.�Het�najaar,�zo�
vanaf�eind�september�is�het�vaak�
geweldig�vissen�op�wijting.�Aantal-
len�van�zestig�wijtingen�zijn�dan�
beslist�niet�onmogelijk.

Wist u dat?
6��Snoekbaarsvissers�ook�regel-

matig�gulletjes�en�zeebaarsjes�
vangen�op�kunstaas.

6���Er�al�gullen�van�boven�de�tien�
pond�zijn�gevangen�op�het�
Noordzeekanaal.

6��Je�in�de�zomer�ook�met�een�
pennetje�en�een�vlok�brood,�een�
mooie�harder�kunt�vangen.

6���Kunstaas�een�leuk�alternatief�
is�voor�de�zeebaars�en�zelfs�de�
zeeforel!

6���Paling�en�zeeforel�beschermde�
vissoorten�zijn�en�direct�gere-
tourneerd�dienen�te�worden.

Tot slot
Denk�eraan,�dat�als�u�op�het�
Noordzeekanaal�gaat�vissen,�
u�over�de�juiste�vergunningen�
beschikt.�U�vist�tenslotte�nu�niet�
meer�vanaf�het�strand,�de�dijk�of�
een�pier.�De�binnenwater�regels�
zijn�van�toepassing.�Mocht�u�een�
visje�mee�willen�nemen�voor�
de�consumptie,�geen�probleem.�
Alleen�geldt�er�wel�een�wettelijke�
minimummaat.�Let�u�hier�op,�
er�wordt�tegenwoordig�streng�
gecontroleerd.�In�de�havens�van�
Amsterdam�zijn�een�aantal�fan-
tastische�visstekken.�Echter,�niet�
alle�havens�zijn�toegankelijk�voor�
de�sportvisserij.�Meer�informatie�
hierover�kunt�u�terug�vinden�in�
uw�vergunning.
Dus�mocht�het�nou�eens�een�keer�
niet�lopen�op�het�strand�of�vanaf�
de�pier,�of�is�het�te�winderig�aan�
zee,�probeer�het�dan�eens�op�het�
Noordzeekanaal.�Zeevissen�op�
zoetwater�is�leuk,�ik�zeg�‘DOEN’!
� 666  ‘Zoete’ wijtingen.



vissen, nummer 2, april 2012magazine

Inge
zon

den
 - Je

ugd

6

Op�een�mooie�voorjaarsdag�
besloten�mijn�vader�en�ik�om�
eens�lekker�te�gaan�trollen�op�de�
Nieuwe�Meer,�vlakbij�het�Amster-
damse�Bos.�We�waren�er�rond�
half�negen.�Mijn�vader�heeft�een�
mooie,�grote,�oude�boot�waar�
we�mee�zouden�gaan�slepen.�
Maar�voordat�we�gingen�varen�
gebeurde�er�dit:�We�hadden�alles�
wat�we�nodig�zouden�moeten�
hebben.�Ongeveer�30�verschil-
lende�kunstvissen�en�mooi�weer,�
het�kon�dus�niet�beter.�Ik�besloot�
om�alvast�mijn�hengeltje�uit�te�
gooien�terwijl�mijn�vader�de�boot�
opstartte.�Net�toen�de�boot�opge-

Mijn verhaal
Tekst Timothy Kolsteeg – 11 jaar

Trots als een pauw!

start�was�en�we�zouden�gaan�
trollen,�gooide�ik�voor�de�laatste�
keer.�Ik�viste�met�een�shad�toen�
er�opeens�een�monstersnoek�op�
dook,�het�kon�dus�wel�beter.�Zo�
op�mijn�shad.�Het�was�wel�even�
spannend�want�de�shad�had�
maar�één�enkele�haak.�Mijn�vader�
pakte�als�een�speer�het�net,�en�
ja�hoor,�de�snoek�was�binnen.�
We�gingen�hem�opmeten�en�het�
bleek�een�snoek�van�één�meter�
en�vijftien�centimeter�te�zijn.�Mijn�
vader�schatte�de�laatste�vijftien�
centimeters�in�omdat�de�rolmaat�
te�klein�was.�Die�was�maar�een�
meter�en�de�snoek�was�dus�nog�

wat�groter.�Iets�later,�nadat�we�
foto’s�hadden�gemaakt,�zette�ik�
hem�terug�in�het�water.�Ik�hield�
nog�wel�zijn�staart�vast�omdat�hij�
even�op�adem�moest�komen.�
Even�later�kwamen�mijn�vader�
en�ik�thuis�met�het�bijzondere�
verhaal.�Ik�vertelde�het�aan�
iedereen.�Ook�op�school.�De�kin-
deren�vonden�het�ongelofelijk.�
Ze�geloofden�er�echt�helemaal�
niks�van.�Ook�niet�mijn�goede�
visvriend�Daan.�Maar�ik�had�
natuurlijk�als�bewijs�mijn�vader�
en�de�foto’s.�Ik�had�echt�al�eerder�
snoeken�gevangen,�maar�dit�had�
ik�nog�niet�meegemaakt.�Jammer�
genoeg�heb�ik�die�dag�niet�meer�
gevangen.�

Met�mijn�vriend�Daan�vis�ik�
ook�graag.�Ik�heb�veel�snoeken�
gevangen�met�Daan.�En�ik�heb�
zelfs�een�keer�een�snoek�gevan-
gen�met�een�vaste�hengel,�een�
dobber�en�een�klein�haakje�met�
wat�brood�er�op.�Maar�ik�heb�
ook�weleens�een�snoekbaars�
gevangen.�Ik�vis�ook�soms�met�
mijn�vader�op�zee.�Laatst�hadden�
wij�op�de�pier�bij�IJmuiden�één�
megagrote�tong,�twee�kabeljau-
wen�en�nog�een�rare�vis�gevan-
gen.�Maar�die�monstersnoek,�die�
vergeet�ik�nooit.� 666

Naschrift van de redactie: Timothy 
Kolsteeg was nog maar 10 jaar 
oud toen hij deze geweldige vis 
ving. Hij is inmiddels 11 en zag de 
mededeling in het vorige VISSEN 
magazine waarin aspirant-leden 
werden opgeroepen een verhaal 
te schrijven. Wil jij ook in een echt 
visblad komen te staan met een 
mooi artikel? Mail dan je verhaal 
van ongeveer 400 woorden plus 
een paar mooie foto’s naar 
rolfbouman@gmail.com
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Vissende�Oostblokkers�zijn�niet�
bepaald�populair�in�Nederland�
en�met�name�de�Polen�lijken�
het�te�moeten�ontgelden,�ook�in�
Amsterdam.�‘Ze�eten�alles�op’,�‘ze�
stoken�open�vuurtjes’,�‘ze�zitten�
dronken�langs�de�waterkant’,�‘ze�
laten�troep�achter’.�We�hebben�
het�allemaal�wel�eens�gehoord�
of�gezegd.�Het�gaat�echter�te�
ver�om�alle�Polen�over�één�kam�
te�scheren.�Dat�bewijst�Mariusz�
Maksymow,�oprichter�van�de�
website�www.ryby.nl�(ryby�=�
vissen).
Mariusz,�38�jaar,�had�zich�na�
zijn�aankomst�in�Amsterdam�al�
snel�de�Nederlandse�taal�eigen�
gemaakt.�Zoals�zo�velen�onder�
ons,�ging�hij�al�op�jonge�leeftijd�
mee�vissen�met�zijn�vader.�Voorn,�
baars,�snoekbaars�en�snoek�wer-
den�belaagd.�Toen�hij�in�2000�
hierheen�kwam,�wilde�hij�ook�hier�
zijn�hobby�beoefenen,�dus�toog�
hij�naar�de�Amsterdamse�Hengel-
sportzaak�Jan�Schreiner,�waar�hij�
door�de�eigenaar�op�de�hoogte�
werd�gesteld�van�de�regels�en�de�
vereiste�papieren�aanschafte.

8

Tegen-Polen!?
Omdat�Mariusz�met�andere�Poolse�
vissers�in�Nederland�in�contact�
wilde�komen,�richtte�hij�in�januari�
2011�de�website�www.ryby.nl�
op.�Het�duurde�niet�lang�voordat�
andere�Poolse�vissers�hun�weg�
naar�zijn�site�vonden.�Al�snel�
werd�duidelijk�dat�velen�van�hen�
in�de�problemen�waren�gekomen�
doordat�ze�de�Nederlandse�taal�
niet�(goed)�beheersten�en�als�
gevolg�daarvan�de�hier�geldende�
regels�niet�naleefden.�Ook�
in�Polen�is�vissen�aan�regels�
gebonden�en�die�worden,�net�
als�hier�in�Nederland,�over�het�
algemeen�netjes�nageleefd.�
De�controle�is�er�zelfs�een�stuk�
intensiever,�echter�verschillen�de�
regels�behoorlijk�van�de�onze.�
Vissen�is�er�een�sociaal�gebeuren,�
waarbij�onder�andere�open�vuur�is�
toegestaan�en�gevangen�vis�vaak�
wordt�meegenomen�voor�een�
maaltijd.�Maar�zodra�Mariusz�zijn�
landgenoten�meer�duidelijkheid�
omtrent�onze�regelgeving�
had�gegeven,�bleken�er�zich�

nauwelijks�tot�geen�problemen�
meer�voor�te�doen.�Een�kwestie�
van�opvoeden�dus.�
Met�behulp�van�zijn�Amsterdamse�
vismaat�Sander�Kunst,�vertaalde�
Mariusz�de�belangrijkste�regels�
in�het�Pools.�Zelfs�onze�AHV-BOA�
Alex�van�der�Velden�is�ondertus-
sen�in�het�bezit�van�een�stapel�
van�deze�vertalingen.�De�web-
site�www.ryby.nl�telt�nu�ruim�
300�leden�en�groeit�gestaag.�De�
komende�periode�gaan�de�leden�
van�Ryby�hengelsportwinkeliers�
en�uitzendbureaus�die�Polen�inhu-
ren�benaderen,�om�via�die�wegen�
vissende�Polen�van�de�lokale�
regelgeving�op�de�hoogte�te�bren-
gen.�Tevens�is�er�onlangs�contact�
geweest�met�de�Federatie�Sport-
visserij�MidWest�Nederland.

De�Poolse�gemeenschap�zelf�
ontplooit�dus�initiatieven�om�hun�
landgenoten�beter�te�informeren.�
Veroordeel�ze�dus�niet�direct,�
maar�spreek�de�mensen�aan�en�
informeer�ze.�Of�verwijs�ze�een-
voudigweg�naar�de�website�van�
Mariusz!� 666

Boven de mat, 

Mariusz weet 

hoe het hoort.
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Oostblokkers�vissen�alles�leeg!�Tenminste,�dat�
wordt�met�grote�regelmaat�aan�mij�gemeld�door�
sportvissers�die�over�mijn�mobiele�nummer�
beschikken.�En�met�Oostblokkers�worden�dan�
meestal�bedoeld:�Polen,�Roemenen,�Bulgaren,�
Hongaren�en�in�mindere�mate�andere�‘Oostblok-
kers’.�Inderdaad,�de�afgelopen�10�jaar�heb�ik�
veel�van�deze�mensen�aangetroffen�die�zonder�
vergunning�of�met�teveel�hengels�visten.�Teveel�
vis�meenamen�ongeacht�de�vissoort�of�maat�
(soms�levend�in�plastic�zakken),�een�bende�ach-
terlieten�of�laveloos�langs�de�waterkant�liepen�
te�zwalken.

Sommige�Oostblokkers�die�ik�na�een�melding�
en�onderzoek�aantrof,�pakten�het�wat�groter�
aan.�Staand�want�na�gebruik�in�een�rugzak�en�
een�koelbox�met�grote�karpers.�Netjes�geslacht�
met�de�aanwezige�hamers,�tangen�en�messen.�
Pure�visstroperij�dus.�Inmiddels�gaat�het�al�
beter,�want�controle�en�handhaving�werkt!�En�
een�stuk�informatie�en�heropvoeding�doet�de�
zaak�ook�goed.�Van�geen�vergunning�naar�een�
VisPas,�tref�ik�steeds�meer�sportvissende�Oost-
Europeanen�die�puur�voor�het�plezier�vissen.�
Het�is�natuurlijk�ook�niet�fair�om�iedere�Ooster-
buur�meteen�als�stropende�dronkaard�tussen�
het�struikgewas�te�bestempelen.�Overal�zijn�
goede�en�slechte�mensen�en�dat�is�niet�bepaald�
gebonden�aan�land�van�herkomst�of�ras,�zo�
heeft�de�opsporingspraktijk�mij�geleerd.�En�er�is�
natuurlijk�ook�sprake�van�een�cultuurverschil�én�
een�taalprobleem.�

‘Zij’�vissen�vaak�ook�‘om�te�eten�uit�de�natuur’�
en�‘wij’�doen�dat�niet,�en�daar�wringt�de�schoen�
(of�de�vislaars).�Eerst�langs�het�water�en�toen�
op�het�AHV-kantoor�trof�ik�zo�Mariusz�aan,�een�

oproEp
Lijkt het je leuk om eens met een visverhaal in Vissen magazine te staan en daar ook nog een kleine vergoeding voor te 
krijgen? Schroom dan niet en stuur je verhaal en foto’s direct in! Een artikel in VISSEN magazine is ongeveer 1000 woor-
den lang en voorzien van drie leuke foto’s.
 
Stuur je verhaal en drie kwalitatief goede foto’s in het grootste formaat naar rolfbouman@gmail.com

Let op! Je ingestuurde artikel mag niet eerder gepubliceerd zijn en dient zich in of om Amsterdam af te spelen. Wanneer je 
een verhaal instuurt betekent dit  NIET dat het altijd geplaatst wordt. Je krijgt echter wel altijd antwoord. Veel succes met 
schrijven (en vissen natuurlijk)!

Alles onder controle
vissende�Pool�
die�met�zijn�web-
site�www.ryby.nl�
zijn�landgenoten�
informeert�over�de�
hengelsport�alhier.�Hij�
was�mij�behulpzaam�met�vertaalwerk�van�de�
Nederlandse�sportvisregels�naar�het�Pools�zodat�
betere�communicatie�naar�zijn�landgenoten�
mogelijk�werd.�Kortom,�een�goede�zaak�wat�
deze�man�probeert�te�bereiken.�In�plaats�van�de�
kont�tegen�de�krib�te�gooien�pakt�deze�man�het�
probleem�constructief�aan.

Dan�nog�even�wat�anders.�In�het�vorige�blad�zijn�
een�aantal�wijzigingen�in�de�vergunning�van�
kracht�geworden.�Een�belangrijke�wijziging�is�
het�verbod�op�het�gebruik�van�gevlochten�vislij-
nen�bij�het�vissen�in�de�Bosbaan.�Dit�in�verband�
met�het�zogenaamd�‘visvriendelijk�vissen’�in�dit�
water.�Overtreding�hiervan�leidt�tot�een�boete�
van�€�120,-.�Een�rolletje�nylon�vislijn�is�goedko-
per�voor�wie�op�dit�water�vist.�Denk�hier�alstu-
blieft�aan.

Mocht�u�langs�het�water�tegen�excessen�oplo-
pen�op�sportvisserijgebied,�stroperij�constate-
ren�of�bijvoorbeeld�een�milieudelict�detecteren,�
dan�kunt�u�mij�altijd�benaderen�om�dit�te�mel-
den.�Samen�moeten�we�het�doen!
�
Veel�visplezier�aan�de�waterkant�toegewenst.

Meldingen:
jachtopzichter@live.nl
06-51842408�� 666

Alex van der Velden
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In�veel�wateren�van�de�AHV�
is�het�slecht�gesteld�met�de�
palingstand.�Dat�heeft�meerdere�
oorzaken,�zoals�het�wegvangen�
van�glasaal�voor�de�Zuid-Euro-
pese�kusten�en�het�niet�kunnen�
inzwemmen�van�glasaal�in�de�
Nederlandse�wateren.�Ook�het�
niet�meer�uit�Nederland�weg�kun-
nen�trekken�van�volwassen�en�
paairijpe�schieraal�is�debet�aan�
een�dramatisch�gedaalde�paling-
stand.

Het�bestuur�van�de�AHV�heeft�
gemeend�dat,�ondanks�dat�de�
aal�voor�de�hengelsport�niet�echt�
een�belangrijke�vissoort�is,�de�
aal�deel�uit�maakt�van�de�onder-
waterhabitat.�Of,�daarvan�weer�
deel�uit�zou�moeten�maken.�Gelet�
dus�op�de�slechte�palingstand�is�
er�jonge�paling�uitgezet.�Dit�in�
samenwerking�met�beroepsvisser�
W.�van�Wijk�uit�Groot-Ammers,�

Herintroductie paling 
in AHV-wateren

Knip
 uit
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van�wie�de�AHV�de�visrechten�
huurt�op�het�Amsterdam-Rijnka-
naal,�het�Nieuwe�Diep�en�de�Die-
men.�De�uitzetting�vond�plaats�op�
diverse�wateren�in�Amsterdam.

Het�bestuur�hoopt�op�deze�wijze�
samen�met�de�firma�Van�Wijk�
een�bijdrage�te�leveren�aan�een�
verbetering�van�de�palingstand�in�
diverse�AHV-wateren.� 666

De paling wordt aangevoerd.

!
AAnvullEnDE vErgunning, BEhorEnDE Bij Ahv
inhouD Bij BEwijS vAn liDMAATSchAp 2010/2011/2012

wijziging blz. 8 Bijzondere bepalingen Bosbaan (1 t/m 4)
   onder c:

Te vissen in het gebied begrensd door de laatste kabel bij de finish. De niet bevisbare 
zone loopt derhalve vanaf de finishkabel bij het finishhuis tot aan het finisheiland en de 
botenhuizen. Het is op geen enkele wijze toegestaan binnen de niet bevisbare zone te 
vissen, noch door hier te vissen in persoon, noch door hier naar toe te werpen (onder de 
finishkabel door) of anderszins.
Uitgezonderd van dit verbod zijn: Invalide vissers die met toestemming gebruik maken van 
de invalidesteiger en vanaf deze steiger vissen. 
Let op, ook hier uitsluitend haaks op de steiger vissen.

Het oude artikel c komt hiermee te vervallen!

wijziging blz. 8 Bijzondere bepalingen Bosbaan (1 t/m 4)
  onder k: (nieuw)

Het is verboden te vissen met gevlochten lijnen als hoofdlijn. 
Uitsluitend monofilament vislijnen (nylon) zijn toegestaan. 
uitgezonderd: 

6�Het vissen op roofvis met kunstaas!
6�Het vissen op roofvis met dode aasvis / doodaas

AAnvullEnDE vErgunning, BEhorEnDE 
Bij Ahv
inhouD Bij BEwijS vAn liDMAATSchAp 
2010/2011/2012

wijziging blz. 5 3e hengel vergunningen

Toevoegen als nieuwe 3e hengel wateren:
Amsterdam-Rijnkanaal van kilometerpaal 0 tot de 
spoorbrug bij Weesp, het Nieuwe Diep en de Diemen.

wijziging blz. 6 nachtverblijfpas

Toevoegen wateren met verplichte nachtverblijfpas:
Amsterdam-Rijnkanaal van kilometerpaal 0 tot de 
spoorbrug bij Weesp, het Nieuwe Diep en de Diemen.
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Verenigingsnieuws
8 Mei 2012 – AlgeMene ledenrAAdVergAdering

De�Algemene�Ledenraadvergadering�wordt�dit�jaar�gehouden�op�dinsdag�8�mei�om�20:00�uur.�De�
leden�van�de�AHV�zijn�vanaf�19.30�uur�welkom�in�het�verenigingsgebouw�aan�de�Beethovenstraat�
178.�Tijdens�deze�Algemene�Ledenraadvergadering�wordt�er�een�nieuw�Bestuur�gekozen.�

Ook�zullen�er�nieuwe�leden�gekozen�worden�voor�ondermeer�de�Commissie�van�Overtredingen,�de�
Commissie�van�Beroep�en�de�Ledenraad.�Ieder�lid�van�de�AHV�vanaf�15�jaar�is�stemgerechtigd�en�
ieder�seniorlid�van�de�vereniging�kan�zich�(vooraf)�beschikbaar�stellen�voor�één�van�de�functies.�

Voor�meer�informatie�kunt�u�bellen�of�mailen�met�kantoor:�020-6264988�–�ahv@ahv.nl

13 Mei 2012 – Opening BOSSeizOen – AHV leerT kinderen SnOekViSSen

Het�Amsterdamse�Bos�organiseert�op�zondag�13�mei�een�grote�opening�van�het�bosseizoen.�Het�
startschot�van�de�dag�wordt�om�11.00�uur�bij�het�Bezoekerscentrum�gegeven.�Vanaf�daar�kunnen�
bezoekers�via�o.a.�museumbussen�en�de�rondvaartboot�verder�het�Bos�in�om�deel�te�nemen�aan�
allerlei�activiteiten.

Uiteraard�organiseert�de�AHV�tijdens�die�dag�ook�een�leuke�activiteit.�Ter�hoogte�van�de�finish�van�
de�Bosbaan�(Amstelveenseweg�zijde)�zal�er�een�clinic�worden�gehouden�voor�kinderen�die�graag�
eens�willen�leren�snoekvissen.�De�AHV�is�aanwezig�met�tal�van�ervaren�mensen�en�ieder�kind�krijgt�
de�kans�om�te�leren�werpen.�Vanaf�11.00�uur�ben�je�welkom�en�de�dag�duurt�tot�17.00�uur.�Voor�meer�
informatie�kijk�je�op�www.ahv.nl

3 juni 2012 - de AMSTerdAMSe HengelSpOrT Vereniging dOeT Mee AAn de 
AMSTellAnddAg 

Langs�de�oevers�van�de�Amstel,�vanaf�Amsterdam�tot�voorbij�Uithoorn,�en�in�de�nabijgelegen�pol-
ders�stellen�ondernemers�hun�erf�open�voor�het�publiek�en�worden�tal�van�activiteiten�georgani-
seerd.�Veel�agrariërs,�natuurmonumenten,�kerken,�kunstenaars,�sport-�en�tuinverenigingen�doen�
mee.�In�het�programmaboekje,�dat�in�mei�verschijnt,�worden�de�activiteiten�beschreven�en�aan�de�
hand�van�een�kaartje�kunnen�de�bezoekers�een�route�uitstippelen.�Beschermers�krijgen�het�pro-
gramma�gratis�thuisgestuurd.�Meer�informatie:�www.beschermersamstelland.nl

17 juni 2012 – jeugdkAMpiOenScHAp AAn de pleSMAnlAAn

Op�zondag�17�juni�organiseert�de�AHV�weer�het�Amsterdamse�Jeugdkampioenschap�Witvissen�aan�
de�Plesmanlaan.�Ieder�AHV-lid�tot�en�met�17�jaar�is�welkom.�Er�wordt�gevist�in�leeftijdscategorieën�en�
er�zijn�als�vanouds�weer�mooie�prijzen�te�winnen.�Deelname�is�gratis�maar�neem�wel�je�eigen�hengel-
spullen�mee.�Meld�je�nu�al�aan�via�email:�ahv@ahv.nl�en�houd�de�website�goed�in�de�gaten:�
www.ahv.nl�

iedere WOenSdAg ViSleS!

Wist�je�dat�de�AHV�iedere�woensdagmiddag�visles�geeft?�Meld�je�nu�samen�met�je�vrienden�aan�via�
ahv@ahv.nl�en�beleef�een�prachtige�middag�aan�de�waterkant.�De�les�wordt�gegeven�door�een�erva-
ren�visser.�Maximaal�4�vissers�per�les.�Ben�je�jonger�dan�10�jaar?�Neem�dan�één�van�je�ouders�mee.�
De�vislessen�zijn�bedoeld�voor�iedereen�tussen�de�8�en�de�98�jaar.� 666
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Goud  van  Oud

Echte liefde.

Kan het wat rustiger?

promotie van de hengelsport.
wat vindt u er van?



vissen, nummer 2, april 2012magazine 13

Foto
arch

iefGoud  van  Oud

promotie van de hengelsport.

80 jaar hvA.

Tactiekbespreking 1977.
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Frans
Van�de�winter,�het�was�net�voor�
de�vorst,�werd�ik�fietsend�op�een�
stoep�in�Buitenveldert�tegenge-
houden�door�Piet.�Z’n�achternaam�
ken�ik�niet,�dat�hoeft�niet�bij�vis-
sers.�We�groetten�altijd,�maar�dit�
was�geen�groeten.�Er�was�iets�
paniekerigs�in�z’n�bewegingen,�
alsof�hij�wilde�zeggen:�‘Er�ligt�
iemand�in�de�sloot,�maar�ik�heb�
geen�touw�bij�me.’�Het�bleek�ech-
ter�iets�anders�te�zijn.�Heb�je�het�
al�gehoord�van�Frans?�En�toen�
wist�ik�het,�er�viel�niks�meer�te�
redden.�Ik�vloekte,�schaamde�me�
daarover,�en�vloekte�weer.�Piet�is�
nogal�groot�en�grijs,�een�boom�
van�een�kerel�en�met�zo’n�postuur�
verwacht�je�niet�dat�‘t�knakt.�Maar�
Piet�knakte.�Het�zat�‘m�niet�in�de�
leeftijd�van�Frans.�Al�draaiend�en�
stomend�was-ie�toch�maar�mooi�

Joris Weitjens

78�geworden.�Het�zat�‘m�in�iets�
anders.�
Op�de�terugweg�meed�ik�de�
route�langs�de�stekken�van�Frans.�
Ondertussen�was�ik�maar�met�
één�ding�bezig,�wanneer�had�ik�
Frans�voor�het�laatst�gezien?�Wat�
had-ie�toen�gezegd?�Was-ie�toen�
al�ziek?�Ik�verweet�mezelf�dat�zijn,�
al�eerder�in�m’n�halfbewustzijn�
geconstateerde,�afwezigheid�op�
z’n�vaste�stekken�me�niet�had�
gealarmeerd.�Had�Frans�mij�lang�
geleden,�omdat�ik�een�tijdlang�
niet�aan�de�Amstel�was�versche-
nen,�niet�gebeld?�Hij�stond�op�de�
voicemail:�‘Met�Frans�Trompert,�ik�
maak�me�zorgen.�Wil�je�me�terug-
bellen?’�Zoiets�vergeet�je�niet�en�
toch�was�ik�van�de�winter�gewoon�
doorgegaan�met�m’n�beslomme-
ringen,�terwijl�Frans�werd�gehaald�
door�Magere�Hein.��

kleine showman
Stukje�bij�beetje�daagden�de�
laatste�beelden�van�Frans.�Het�
moet�oktober�of�november�zijn�
geweest,�op�de�steiger�voor�
het�Mirandapaviljoen.�Dezelfde�
plek�als�onze�eerste�ontmoeting,�
dezelfde�gestalte,�een�kleine�gebo-
gen�verschijning,�z’n�vaste�hengel�
vergroeid�met�z’n�rechterarm.�Het�
duurde�even�voor�je�z’n�loensende�
ogen�achter�de�grote�brillenglazen�
en�onder�een�jeugdig�petje�had�
gevonden.�Ik�werd�bij�de�eerste�
ontmoeting�meteen�gegrepen�
door�z’n�drift,�hoezo�loensen?�
Geen�beweging�van�de�pen�ging�
aan�‘m�voorbij.�En�ondertussen�
gaf-ie�luchtig�aanwijzingen�aan�de�
hengelaars�die�zich�om�hem�heen�
hadden�verzameld.�Dat�tafereel�
was�in�de�loop�van�die�vijftien�jaar�
nogal�veranderd.�Frans�overleefde�
de�meeste�van�z’n�volgers.�Hij�
leek�er�niet�erg�onder�te�lijden.�
Hij�hield�van�gezelschap,�maar�
net�zo�lief�zat-ie�alleen.�Dan�kon�
ie�zich�pas�echt�overgeven�aan�
het�vissen.�Ik�leidde�‘m�daar�als�
toeschouwer�niet�van�af.�Naast�
mij�werd�Frans�een�kleine�show-
man�op�een�toneel�waar�verder�
nauwelijks�iemand�belangstelling�
voor�had.�Daar�was�onze�band�uit�
ontstaan.�Vooral�als�het�vissen�
hard�was,�zoals�in�de�winter,�hing�
ik�aan�z’n�lippen.�Het�miniscuulste�
tikje�op�de�pen�vertelde�hem�dat�
er�iets�te�halen�viel.�Dan�werd-ie�
uitgedaagd�en�ging-ie,�zoals-ie�het�
zelf�zei:�‘op�jacht’.�Dan�zag�ik�de�
grootmeester�aan�het�werk.�
�
Frans�Trompert�viste,�het�jaar�
rond,�zes�dagen�in�de�week.�Op�
de�zevende�rustte�hij�uit�bij�AFC�
met�Piet�en�wat�andere�makkers.�
Alleen�bij�ijsgang�en�als-ie�de�pla-
fonds�thuis�voor�z’n�geadoreerde�
vrouwtje�in�de�witte�saus�zette,�
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liet-ie�verstek�gaan.�Ik�kende�Frans�
van�de�Amstel�en�kon�me�aanvan-
kelijk�maar�moeilijk�voorstellen�
dat�er�nog�ruimte�was�voor�nog�
meer�visuren.�Toch�had�hij�ook�
een�paar�bootadresjes�voor�de�
snoekbaarsvisserij�met�de�dob-
ber�en�was-ie�tot�z’n�laatste�snik�
part-time�karpervisser.�Hij�had�
z’n�vaste�stek�aan�de�Baan,�maar�
net�zo�makkelijk�reed-ie�twee�keer�
per�week�op�z’n�brommertje�naar�
‘Spaarnewoud’.�

Aria aan de strontpijp
We�deelden�de�Amstel�maar�we�
zaten�elkaar�nooit�in�de�weg.�Als�
ik�me�rekte�was�altijd�wel�ergens�
het�silhouet�van�Frans�te�zien.�Hij�
kwam�bij�mij�zelden�buurten,�daar�
had-ie�het�geduld�niet�voor.�Dat�
kostte�vistijd.�Slechts�één�keer�
visten�we�samen,�bij�(het�van�de�
winter�gesloopte)�JR�a/d�Amstel,�
op�de�smalle�strontpijp�achter�
het�hek.�Daar�had�Frans�een�rijk�
verleden�en�ik�een�rijke�tegen-
woordige�tijd.�Hij�zag�er,�na�wat�
aandringen�van�mij,�geen�been�in�
om�op�een�zaterdagochtend�zich-
zelf�en�z’n�spullen�door�het�water�
en�onder�het�hek�door�te�wurmen.�
Hij�zat�rechts,�ik�links.�Voor�mij�
een�thuiswedstrijd�en�toch�was�ik�
bang�voor�een�afgang.�Frans�lette�
echter�nauwelijks�op�me.�In�alle�
rust�deed-ie�wat-ie�wilde�doen.�
Voertje�maken,�pennetje�uitloden�
en�daar�ging�de�vlok.�Bijna�in�slow�
motion.�Hij�vroeg�zich�helemaal�
niet�af�of�er�wel�een�karper�te�van-
gen�was.�Die�kwam�vanzelf�wel.�
Toen�ik�meldde�een�staart�van�een�
karper�te�hebben�gezien,�snoerde�
hij�me�bijna�de�mond:�‘Vis�die-ie�
zag,�wilde-ie�niet�vangen.’�Samen�
vissen�verandert�je�band�met�
iemand,�zeker�als�je�dat�op�nau-
welijks�drie�vierkante�meter�doet.�
Als�het�klikt�durf�je�jezelf�vrijer�te�

bewegen.�Aan�het�eind�van�de�
ochtend�(hij�stond�op�18�brasems�
en�ik�op�1�karper�en�1�brasem)�
hoorde�ik�hem�naast�me�zachtjes�
en�trillend�zingen.�Het�was�iets�Ita-
liaans�en�even�later,�terwijl-ie�een�
brasem�bij�de�strontpijp�vandaan�
trok,�zong-ie�met�een�volleerde�
stem�een�gevoelige�aria.

Langzaam�daagden�er�een�paar�
beelden�van�de�laatste�keer�dat�
ik�Frans�had�gezien.�Het�was�
een�heldere�oktoberdag�en�de�
laagstaande�zon�viel�op�z’n�hen-
geltop.�Die�top�trilde�en�dat�wilde�
ik�eigenlijk�niet�zien.�Er�was�nog�
iets.�Na�een�misslag�gooide�hij�
niet�opnieuw�in,�maar�liet�z’n�
tuig�door�z’n�hand�spelen.�Hij�
leek�te�aarzelen,�ingooien�of�
niet?�Hij�keek�me�van�opzij�aan.�
‘Ik�ben�gestopt�met�dat�zwem-
men�op�woensdag.’�Het�klonk�als�
een�bekentenis�en�op�m’n�vraag�
waarom,�antwoordde-ie�dat-ie�zo�
nog�wat�meer�vistijd�zou�hebben.�

Hoewel�dat�heel�jongensachtig�
klonk,�bleef�er�iets�hangen.�‘Kom,�
vang�er�nog�eentje�Frans.�Dan�
ga�ik.’�‘Ja,�ik�vang�er�nog�eentje�
voor�jou,�dan�ga�ik�inpakken.’�Het�
was�rond�2�uur�en�Frans�stopte�
nooit�voor�3�uur.�Het�kostte�hem�
moeite,�die�laatste�voor�mij,�maar�
hij�had�‘m�wel.

De�vorst�is�er�allang�uit�en�m’n�
zoektocht�naar�karpers�alweer�
een�tijdje�op�gang.�Ze�zeggen�
wel�hoe�meer�je�van�het�leven�
hebt�genoten,�hoe�makkelijker�
je�sterft.�Frans�was�niet�slecht�af�
en�er�is�voor�een�rasvisser�een�
beroerdere�plek�om�te�liggen�dan�
op�Zorgvlied�aan�de�Amstel.�Toch�
kan�ik�maar�niet�besluiten�om�de�
Amstel�aan�te�doen.�Ik�besef�nu�
hoe�vaak�Frans�en�ik�de�enige�
vissers�waren�tussen�de�stad�en�
Ouderkerk�en�hoe�vaak�ik�onwille-
keurig�energie�putte�uit�de�nabij-
heid�van�die�kleine�gestalte�daar�
schuin�aan�de�overkant.� 666
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De�Siluris�glanis�oftewel�de�Euro-
pese�meerval�komt�al�heel�lang�
voor�in�Nederland�en�wordt�dan�
ook�als�inheems�gezien.�Omdat�
de�vis�nooit�is�opgenomen�in�de�
Visserijwet�maar�in�de�Flora-�en�
Faunawet�wordt�benoemd�als�een�
beschermde�soort,�is�het�gericht�
vissen�op�meerval�verboden.�Het�is�
overigens�een�misverstand�dat�de�
meerval�een�bedreigde�diersoort�is,�
wel�beschermd�maar�niet�bedreigd.�
En�daar�komt�op�1�mei�een�einde�
aan.�En�om�het�allemaal�nog�
mooier�te�maken,�op�diezelfde�dag�
wordt�de�gesloten�tijd�voor�worm�
als�aassoort�opgeheven.�Heren,�
dames,�jongens,�meisjes,�zet�u�
schrap,�het�feest�kan�beginnen.
De�Haarlemmerringvaart�staat�er�
al�jaren�om�bekend�een�mooie�
populatie�aan�meerval�te�bevatten.�
De�afgelopen�tien�jaar�hebben�er�

Een slijmerige zomer
Zoals het er zich nu naar uit laat zien 

zal de eerste mei van 2012 de visboeken 

in gaan als een heugelijke dag. Want 

vanaf die dinsdag mag het eindelijk! 

vanaf die dinsdag 1 mei kunnen we 

gericht op meerval gaan vissen in 

amsterdam en omstreken. En dat is 

echt goed nieuws. Tenminste, als de 

wetgever tijdig het beloofde beleid 

uitvoert.

Rolf Bouman

een�paar�dramatische�verande-
ringen�plaatsgevonden�in�zowel�
het�bestand�als�de�gemiddelde�
grootte�van�de�vissen.�Werden�er�
20�jaar�geleden�sporadisch�meer-
vallen�gevangen�en�bleef�de�lengte�
behoorlijk�achter�op�de�Spaanse�
neefjes�en�nichtjes,�nu�is�dat�wel�
anders.�Sterker�nog,�de�eerste�
tweemeterplus-vis�heeft�de�kant�
al�gezien.�Zomaar�op�een�warme�
zomeravond,�in�een�paar�uurtjes�
tijd�diverse�meervallen�haken�is�
tegenwoordig�bepaald�geen�onmo-
gelijkheid.�Het�gebeurt�en�het�is�
eigenlijk�niet�eens�zo�moeilijk.�Dat�
de�populatie�hard�groeit�is�ook�af�
te�leiden�uit�het�feit�dat�er�steeds�
meer�meervallen�overdag�worden�
gevangen.�Een�meerval�is�uitein-
delijk�toch�meer�een�nachtdier�dat�
overdag�het�liefst�verscholen�ligt�
tussen�takken�of�in�een�hol.�Maar�
met�zo’n�forse�bezetting�zal�de�vis�
langer�moeten�jagen�om�aan�zijn�
dagelijkse�hoeveelheid�calorieën�
te�komen.�Althans,�dat�is�de�zeer�
aannemelijke�conclusie.�Hoewel�je�
nog�steeds�scholen�van�honderden�

voorns,�baarzen�en�brasems�kan�
zien�in�het�heldere�water�van�bij-
voorbeeld�de�Nieuwe�Meer,�is�het�
aannemelijk�dat�er�in�deze�popula-
tie�aasvissen�toch�wel�een�deuk�is�
geslagen,�met�de�explosie�van�het�
aantal�meervallen�van�de�afgelo-
pen�tien�jaar.

Sommige�snoekbaarsvissers�ver-
vloeken�die�arme�baardmans�zelfs�
al.�Het�is�natuurlijk�niet�echt�leuk�
wanneer�je�geconcentreerd�zit�te�
verticalen�met�een�fireball�(dood�
visje�met�jigkop)�en�6/00�Fireline�
en�de�hele�boel�wordt�opeens�
bruut�aan�gort�getrokken.�Trol-
lende�snoekvissers�maken�steeds�
meer�kans�om�als�‘bijvangst’�een�
enorme�‘kikkervis’�te�haken.�Boten-
verhuurder�Ruud�Schwegler�aan�
de�Haarlemmerringvaart�hoorde�
dit�een�paar�jaar�geleden�nog�maar�
zelden,�afgelopen�jaar�is�hij�maar�
gestopt�met�tellen�van�het�aantal�
meldingen.�
Dat�de�soort�beschermd�is,�wil�
natuurlijk�niet�zeggen�dat�er�hele-
maal�niet�op�gevist�wordt.�De�

jilles weij met anderhalve meter aan vis.

lET op: Hou de website van Sportvisserij Nederland in 
de gaten of de wetswijziging inderdaad doorgang vindt. 
Voorkom een boete! www.sportvisserijnederland.nl
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wetgeving�tot�op�heden�blijkt�weer�
vaag�te�zijn.�Vissen�met�een�dode�
voorn�kan�gerust�snoeken�worden�
genoemd.�Bijt�er�dan�onverhoopt�
een�meerval,�dan�wordt�dat�toch�
gewoon�een�bijvangst�genoemd?�
En�terugzetten�is�sowieso�nogal�
logisch,�wat�moet�een�weldenkend�
mens�met�zo’n�slijmerd�in�de�keu-
ken?�Die�terugzetverplichting�blijft�
trouwens�bestaan,�een�goede�zaak.

Maar�hoe�vang�je�dan�zo’n�meer-
val�na�1�mei?�Ik�hoor�het�je�jezelf�
afvragen.�Weer�nieuwe�hengels�
kopen?�Met�bronzen�reels,�linksom-
gevlochten�parachutekoord,�een�
gaf�met�release-mechanisme?�Wel-
nee!�Er�zijn�enorm�veel�manieren�
om�een�meerval�te�vangen�maar�
laten�we�het�vooral�simpel�houden.�
Dat�kan�ook�gerust�wanneer�je�op�
meerval�vist�want�bijster�slim�zijn�
ze�niet.�Vooral�dik,�groot,�sterk�en�
enorm�slijmerig.�De�kortste�klap�
is�om�naar�de�karperhoek�van�je�
visschuurtje�te�wandelen�en�daar�
je�hengels�en�je�rodpod�te�pakken.�
Een�meerval�tot�150�cm�is,�afhanke-
lijk�van�de�hoeveelheid�obstakels,�
nog�goed�onder�bedwang�te�hou-
den�met�een�standaard�karperstok.�
Uiteraard�dient�je�molen�opge-
spoeld�te�zijn�met�stevig�draad.�
Een�nylonlijn�van�35/00�is�echt�het�
minimum�maar�dikker�kan�gerust�
ook.�Omdat�de�kans�groot�is�dat�je�
de�vis�met�kracht�moet�afstoppen�
is�een�lange�voorslag�aan�te�beve-
len.�Ikzelf�gebruik�een�voorslag�
van�55/00�maar�omdat�ik�meteen�
80�meter�opspoel�is�het�eigenlijk�
eerder�mijn�hoofdlijn.�Beetje�zwaar�
zeg�je?�Ga�nu�eerst�maar�eens�een�
meerval�haken,�dan�piep�je�wel�
anders.�Met�je�volle�gewicht�in�een�
hengel�hangen�zonder�bang�te�zijn�
dat�er�iets�stuk�gaat,�zo�moet�het�
zijn.�En,�nee,�we�zijn�niet�aan�het�
big-gamen�bij�Gran�Canaria,�we�
zijn�gewoon�meerval�aan�het�‘tik-
ken’�in�Amsterdam�en�omstreken.
Hoofdlijn,�voorslag,�dan�nu�de�
onderlijn.�Maak�van�speciaal�meer-
val-braid,�dacron�of�met�kevlar�
versterkte�Dyneema,�een�takel.�De�
onderlijn�maak�je�minimaal�60�cm�

lang�en�de�dregjes�zet�je�zo’n�10�tot�
15�cm�uit�elkaar.�Die�dreggen�moe-
ten�sterk�zijn.�Je�gaat�immers�heel�
hard�trekken.�Een�standaard�Gama-
katsu�voldoet�absoluut�niet,�ga�
voor�Owner�trebles�of�een�andere�
dikdradige�dreg.�Je�hengelsport-
winkelier�kan�je�precies�vertellen�
welke�voldoen.�Om�de�boel�weg�te�
zetten�gebruik�je�een�wartelloodje,�
50�gram�is�prima,�100�ook.�We�vis-
sen�het�loodje�schuivend�dus�laat�
de�stoppertjes�maar�achterwege.

Mega-paling
Het�aas�dan.�We�hielden�het�simpel.�
De�beste�aassoorten�voor�meerval�
zijn�kippenhartjes,�inktvis,�dode�
aasvis�en�wormen.�Daar�zijn�de�
wormen�weer!�Terwijl�snoekmin-
nend�Nederland�zit�te�balen�van�
de�gesloten�tijd�en�wacht�op�de�
opening�van�het�roofvisseizoen,�
mogen�wij�straks�gewoon�het�hele�
jaar�door�met�wormen�vissen.�Hoe-
wel�wat�mij�betreft�een�vers,�dood�
voorntje�het�allerbeste�aas�is,�kan�
je�met�wormen�ook�prima�vangen.�
Gebruik�dan�gewoon�een�enkele�
dreg�of�haak�en�hang�die�helemaal�
vol�met�dauwpieren,�desnoods�
gebruik�je�wat�elastiek�om�de�boel�
bij�elkaar�te�houden.�Tijd�om�te�vis-
sen!�Maar�waar�gaan�we�vis-

sen?�En�wanneer?�We�vissen�met�
warm�weer.�Een�meerval�is�eigenlijk�
een�soort�mega-paling�en�gaat�pas�
echt�goed�jagen�als�het�warm�en�
broeierig�is,�net�als�de�paling�dus.�
Een�uurtje�voor�zonsondergang�
tot�twee�uur�erna.�Drie�uur�vistijd�
is�meer�dan�genoeg�en�als�het�
goed�is�heb�je�daarna�toch�lamme�
armen�en�wil�je�naar�huis�om�te�
douchen.�En�waar?�Tja,�meerval�
gaat�’s�avonds�op�pad�dus�feitelijk�
kan�je�ze�overal�vangen.�Natuurlijk�
is�een�richeltje�of�een�talud�altijd�
goed,�of�naast�een�woonboot�of�bij�
een�brug.�Waar�de�aasvis�zit,�zit�de�
meerval.�En�andere�roofvissen.�Kijk�
niet�raar�op�als�je�een�dikke�meter-
snoek�of�een�negentiger�snoek-
baars�vangt�als�‘bijvangst’.

Meervallen�hoeft�weinig�te�kos-
ten.�Een�bouwhandschoen�van�
de�Gamma�is�wel�handig�om�het�
beest�te�landen,�een�paar�dreggen,�
wat�onderlijnmateriaal�en�je�kan�
op�pad.�Doe�mij�een�lol�en�knijp�de�
weerhaken�plat�van�de�dreggen,�
mocht�je�lijn�toch�breken�dan�raakt�
de�vis�de�onderlijn�in�ieder�geval�
kwijt.�Goed�voor�de�vis,�beter�voor�
ons.�Ik�wens�eenieder�een�slijme-
rige�zomer�toe�en�veel�plezier�in�
meervalland!�� 666

Daar past wel wat in!
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Bij�binnenkomst�is�het�gevoel�
direct�goed.�De�winkel�is�duidelijk�
met�liefde�voor�de�hengelsport�
ingericht�en�logisch�ingedeeld.�
Natuurlijk�heeft�Bob�ook�een�kof-
fiehoekje,�dat�hoort�nu�eenmaal�
bij�een�hengelsportwinkel,�maar�
wat�meer�opvalt�is�het�complete�
assortiment.�Een�wand�met�end-
tackle�voor�de�karperaars�en�een�
aparte�hoek�voor�de�diverse�boi-
lies.�De�doorloopsnelheid�van�de�
artikelen�lijkt�hoog,�alles�is�pico-
bello�in�orde,�schoon�en�overja-
rige�producten�zijn�niet�te�vinden.�
Een�goed�teken.

Voor�iedere�discipline�binnen�
de�hengelsport�is�meer�dan�vol-
doende�aanwezig.�De�hoeveelheid�
rubber�voor�de�snoekbaarsvissers�
is�indrukwekkend�en�de�sortering�

Amsterdamse winkeliers

In de serie ‘amsterdamse winkeliers uitgelicht’ reist 

de redactie deze keer af naar amsterdam Oost, naar 

de Watergraafsmeer om precies te zijn. 

Op het levendige Christiaan Huijgensplein bestiert 

Bob Pijnaker sinds 2000 zijn hengelsportwinkel met 

de toepasselijke naam ‘Hengelsport 2000’.

kwaliteitspluggen�om�blij�van�te�
worden.�Hier�is�duidelijk�iemand�
bezig�die�begrijpt�wat�sportvissers�
willen.�En�dat�blijkt�ook�wel�als�
Bob�begint�te�praten.
Bob�blijkt�een�echte�visfanaat�te�
zijn.�Zelf�noemt�hij�zich�verslaafd�
aan�de�sport�en�dat�al�40�jaar�lang.�
Zo’n�beetje�iedere�vis�en�visme-
thode�heeft�hij�bejaagd�of�uitge-
probeerd.�Zoals�het�een�goede�
sportvisser�betaamt,�begon�hij�
eerst�met�witvissen�maar�toen�hij�
in�1974�zijn�eerste�karper�ving,�op�
de�korst,�was�hij�gelijk�verkocht.�
Bob�heeft�de�introductie�van�de�
boilie�van�dichtbij�meegemaakt.�
Begin�jaren�’80�was�het�feest�op�
de�Sloterplas,�de�karperpopulatie�
had�geen�idee�wat�er�gebeurde!
Nu�noemt�Bob�zich�een�allround�
visser.�Hij�kan�helemaal�los�gaan�

in�de�
winter�
op�gul�in�
IJmuiden,�is�niet�vies�
van�een�dagje�bellyboaten�en�was�
jaren�een�succesvol�wedstrijdvis-
ser�op�witvis.�Niet�zo�gek�dus�dat�
hij�in�40�jaar�tijd�enorm�veel�ken-
nis�heeft�opgedaan�en�deze�nu�
graag�deelt�met�zijn�klanten.

Hengelsport�2000�gaat�de�strijd�
met�de�internetconcurrentie�
aan�door�artikelen�te�voeren�die�
moeilijk�zijn�te�vinden�op�het�
wereldwijde�web.�Daarnaast�zijn�
er�wekelijks�zes�aanbiedingen�te�
vinden�op�de�website�van�Bob.�
Als�ProShop�van�ondermeer�
Okuma,�Prologic�en�Savage�Gear�
biedt�Hengelsport�2000�altijd�de�
nieuwste�snufjes�en�een�snelle�
service.

Hengelsport�2000�is�een�echte�
Amsterdamse�winkel.�Of�je�nu�een�
recreant�bent�of�een�ware�crack,�
binnenkomt�voor�een�doosje�
verse�spiering�of�op�zoek�bent�
naar�een�tent�of�stretcher,�bij�Bob�
zal�je�slagen.�Twee�verdiepingen�
pure�vispret!� 666

hengelsport 2000
Christiaan Huijgensplein 9
1098PZ Amsterdam
020-6948271
www.hengelsport2000.com

rien de wolf.
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volop kunstaas.

Bob voor zijn winkel.
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Ik�heb�mezelf�voorgenomen�niet�
teveel�moeite�te�gaan�doen�om�
een�visje�te�verschalken�en�wil�dus�
niet�teveel�materiaal�meenemen.�
Daarom�besluit�ik�me�te�gaan�rich-
ten�op�de�dropshot-techniek.�Een�
‘dodelijke’�montage�voor�vele�soor-
ten�roofvissen,�maar�die�eigenlijk�
voornamelijk�wordt�toegepast�voor�
het�vissen�op�baars�en�snoekbaars.

lekker simpel
Deze�keer�kies�ik�niet�voor�mijn�
speciale�dropshothengel�met�zeer�
gevoelige�top,�maar�voor�een�iets�
harder�model�baitcaster�in�combi-
natie�met�een�reel.�Mocht�het�niets�
worden�met�het�dropshotten�dan�
kan�ik�snel�van�tactiek�veranderen�
en�dezelfde�hengel�toepassen�in�
combinatie�met�ander�kunstaas.�
Wat�kan�vissen�toch�simpel�zijn!�
Binnen�‘no�time’�heb�ik�een�drop-

De rivierkreeft heeft het!

Het is zaterdagochtend en ik heb afgesproken met mijn maat 

Elmer om even te gaan struinen, met allerhande kunstaas, langs 

één van de mooie kanalen die amsterdam rijk is. 

shot-montage�geknoopt�van�30/00�
fluorcarbonlijn�en�de�wormhook�
voorzien�van�een…�Ja,�wat�gaan�
we�nu�eens�kiezen?�
Keuze�te�over,�maar�wat�mee�te�
nemen?�Stel�dat�ze�geen�zin�heb-
ben�in�een�worm�of�een�shad�met�
een�v-staartje?�Dan�moet�je�toch�
weer�iets�heel�anders�proberen.�
En�is�het�geen�shad,�dan�is�het�wel�
weer�een�plug!�Om�te�beginnen�
besluit�ik�eerst�te�kijken�of�er�baars�
zit�op�de�stek�en�kies�daarom�voor�
een�klein�model�Fin-S�shad�in�een�
felle,�groene�kleur.�Vaak�een�top-
per�voor�baars,�maar�na�een�dik�
half�uur�vissen�zonder�enig�succes�
begin�ik�toch�te�twijfelen.�Na�nog�
een�aantal�modelletjes�te�heb-
ben�geprobeerd,�zonder�succes,�
valt�mijn�oog�op�een�zakje�imita-
tie�rivierkreeften�die�ik�nog�niet�
zolang�geleden�uit�Amerika�heb�

laten�overkomen.�Wel�een�mooie�
gelegenheid�om�deze�eens�uit�te�
proberen.�Ooit�ving�ik�een�dikke�80+�
snoekbaars�die�werkelijk�meerdere�
kreeftjes�uitspuugde�na�te�zijn�ont-
haakt.�En�ook�een�dikke�40+�baars�
in�het�Amsterdam�Rijnkanaal�waar-
bij�ik�hetzelfde�meemaakte.�En�ook�
snoek!�Ja,�ook�snoek!�

Toeval?
Op�een�mooie�nazomerdag�ving�ik�
eens�aan�een�imitatie�kreeftje�een�
dikke�metersnoek�die�vol�overgave�
voor�het�kunstaasje�op�het�lood-
kopje�ging.�Toeval?�Wie�zal�het�
zeggen?�Maar�gezien�mijn�eerdere�
ervaringen�heb�ik�het�vermoeden�
dat�een�rover�vast�wel�weet�wat�
een�rivierkreeft�is.�En�het�zal�niet�
alleen�een�smakelijke�prooi�zijn,�
maar�ook�een�makkelijke�prooi.�
Met�dit�idee�in�mijn�achterhoofd�
prik�ik�het�imitatie�kreeftje�achter-
stevoren�op�de�haak,�zo�zwemmen�
rivierkreeften�nu�eenmaal.�Vanuit�
mijn�ooghoek�zie�ik�een�paar�palen�
langs�een�brugwand�staan,�een�
prima�plek.�Eerst�maar�eens�tussen�
de�palen�proberen�dan.�Ik�laat�de�
boel�zakken�en�draai�mijn�lijn�strak,�
vervolgens�een�verticale�beweging�
om�het�aasje�verleidelijk�zijn�werk�
te�laten�doen.�‘BAF!’�Geen�extreem�
harde�klap�op�de�top,�maar�een�
beheerste�en�doffe�dreun,�‘BAF!’�
Met�een�korte,�subtiele�beweging�
uit�de�pols�zet�ik�de�haak�en�iets�
groots�komt�in�beweging.�In�het�
heldere�water�zie�ik�al�snel�dat�ik�
met�een�flinke�snoek�te�maken�heb.�
Met�zweetdruppels�op�mijn�voor-
hoofd�kijk�ik�toe�of�de�haak�wel�gun-
stig�zit�in�de�bek�van�de�snoek,�ik�vis�
immers�zonder�stalen�onderlijn�en�
de�tanden�van�een�snoek�zijn�vlijm-
scherp.�Gelukkig�gaat�alles�goed�en�
binnen�enkele�minuten�ligt�er�een�
prachtige�snoek�in�het�rubberen�
landingsnet.�Even�snel�onthaken�en�
het�meetlint�erop.�‘Zo�hé!�96,5�cm!’�

Marcel de Ruyter

rivierkreeft, niet te versmaden!
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Inge
zon

denDe rivierkreeft heeft het!
En�dat�op�de�kreeft!�Toch�weer�op�
de�kreeft!
Na�de�snoek�netjes�in�het�water�
terug�te�hebben�gezet,�neem�ik�de�
tijd�om�mijn�fluorcarbonlijn�te�con-
troleren.�Wonderbaarlijk�genoeg�
geen�schade�en�dus�maar�weer�
snel�door�vissen.�Nog�onder�de�
indruk�van�de�gebeurtenis�maak�
ik�een�worp�richting�een�tweede�
rijtje�palen,�meer�in�het�midden�
van�het�kanaal.�De�boel�raakt�de�
bodem�en�ik�draai�wederom�mijn�
lijn�strak:�‘BAF!’�Nee,�dit�kan�toch�
niet?�Alweer�een�vis?�Ook�ditmaal�
probeer�ik�de�vis�rustig�te�drillen,�
maar�deze�snoekdame�gaat�hier�
niet�mee�akkoord.�Volledig�uit�het�
water,�maakt�zij�dansende�bewe-
gingen�op�haar�staart�en�woest�
kopschuddend�trakteert�zij�Elmer�en�
mij�op�een�angstaanjagende,�maar�
prachtige�show.�Mijn�vader�vertelde�
mij�altijd;�‘Rustig�aan�drillen,�dan�
breekt�het�lijntje�niet’,�en�met�dit�
advies�in�mijn�achterhoofd�lukt�het�
om�ook�deze�snoekdame�veilig�te�
landen.�Een�prachtige�tachtiger�als�
resultaat.

de montage
Iedereen�heeft�het�tegenwoordig�
over�dropshotten,�maar�wat�voor�
materiaal�heb�je�hiervoor�nodig�
en�hoe�maak�je�de�montage?�Ikzelf�
gebruik�graag�een�baitcaster�van�2�
meter�met�een�werpgewicht�van�±�
30�gram.�Hierop�zit�een�klein�type�
werpreeltje�opgespoeld�met�12/00�
gevlochten�lijn.�Belangrijk�is�dat�de�
hengel�niet�te�slap�is�en�dat�deze�
een�gevoelige�top�heeft.�
Soms�voel�je�de�aanbeet�namelijk�
bijna�niet�en�wordt�het�aasje�letter-
lijk�geïnhaleerd.�Verwacht�ik�echter�
veel�baars,�dan�gebruik�ik�altijd�
een�lichtere�dropshot�hengel.�Voor�
snoekbaars�en�baars�voldoet�een�
fluorcarbonlijn�van�30/00�uitste-
kend.�De�gehele�montage�is�nooit�
langer�dan�anderhalve�meter�en�

de�lood-
jes�die�ik�
gebruik�variëren�van�
3�tot�10�gram.�Fluorcarbon�is�stug�
en�ontzettend�sterk,�echter�voor�
snoektandjes,�tijdens�een�lange�
dril,�niet�altijd�even�geschikt.�Wel�
een�voordeel�van�de�dropshot-
montage�is�dat�negen�van�de�tien�
keer�de�haak�keurig�voorin�de�bek�
zit�en�de�lijn�dus�niet�in�contact�
met�de�snoektanden�komt.�Ver-
wacht�je�echter�geregeld�snoek,�
dan�is�het�aan�te�raden�om�voor�
een�iets�zwaardere�fluorcarbonlijn�
te�gaan.�Ik�gebruik�hiervoor�graag�
Berkley�Vanish�in�de�dikte�37/00.�
Om�de�snoektandjes�van�de�fluor-
carbonlijn�weg�te�houden,�is�het�
slim�om�een�haak�te�gebruiken�
met�een�lange�steel.�Die�haak�rijg�
je�vervolgens�door�het�kreeftje,�net�
zoals�je�een�shad�op�een�jigkop�
bevestigt.�De�knopen�die�ik�gebruik�
zijn�vrij�simpel.�Om�de�hoofdlijn�
met�het�fluorcarbon�te�verbinden�
gebruik�ik�altijd�de�Albright�knoop.�
Om�de�haak�aan�de�lijn�te�beves-
tigen�is�de�Palomar�knoop�wel-

licht�de�bekendste.�Beide�knopen�
worden�uitgebreid�beschreven�op�
internet.�Doorgaans�monteer�ik�de�
haak�zo’n�30�cm�boven�het�loodje,�
maar�soms�is�hoger�of�lager�juist�
beter�al�naar�gelang�de�diepte�
waar�de�roofvis�aast.
�
experimenteren
Na�mijn�ervaringen�ben�ik�meer�
gaan�experimenteren�met�imitatie�
kreeftjes�en�de�praktijk�laat�mooie�
resultaten�zien.�Ik�weet�zeker�dat�
een�rivierkreeft�herkenbaar�is�
voor�vele�roofvissen�en�dat�zij�
soms�bewust�hierop�jagen.�Sinds�
het�opkomen�van�de�dropshot-
methode�zijn�mijn�vangsten�in�com-
binatie�met�rubberen�kreeftjes�zelfs�
toegenomen.�Zeker�iets�om�te�gaan�
proberen�dus.�Ik�hoef�het�niet�meer�
te�proberen,�ik�ben�al�overtuigd.�De�
rivierkreeft�heeft�het!� 666
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Dropshotmontage: hoofdlijn, fluorcarbon met 

haak en kreeftje, loodje…

De rivierkreeft doet het weer!
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Bent u misschien de gefotografeerde 
visser in de rubriek ‘Ben ik dat?’

Meldt�u�zich�dan�persoonlijk,�inclusief�geldige�
VISpas,�op�het�kantoor�van�de�Amsterdamse�
Hengelsport�Vereniging,�Beethovenstraat�
178,�1077JX�Amsterdam.�U�ontvangt�dan�
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 een prachtige werp-
hengelset,�beschikbaar�gesteld�door�de�
Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Ben ik dat?’- nieuws vorige editie:

De�persoon�uit�de�vorige�‘Ben�ik�dat?’�heeft�
zich�niet�gemeld.�De�prijs�blijft�tot�30�april�
beschikbaar�en�vervalt�dan.

Ben
 ik d

at?
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