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Gesloten tijd
Wanneer u dit magazine ontvangt is de gesloten tijd ingegaan. Op zaterdag 31 mei, 
Nationale Hengelsportdag, gaat het visseizoen weer van start. Tot die tijd mag er 
niet gevist worden met kunstaas, slachtproducten, stukjes en/of hele visjes.

Beste leden,

Het�lijkt�er�sterk�op�dat�wij�de�winter�dit�jaar�hebben�
overgeslagen.�Dat�is�voor�ons�vissers�goed�nieuws!�
De�vissen�hebben�niet�geleden�onder�een�periode�van�
ijzige�koude�en�verkeren�in�optimale�conditie.�Met�het�
stijgen�van�de�watertemperatuur�zal�ook�het�grote�
‘schransen’�weer�gaan�beginnen�en�dat�betekent�direct�
dat�menig�hengel�krom�getrokken�zal�worden.�Een�
mooi�vooruitzicht.

Deze�editie�van�VISSEN�wordt�gekenmerkt�door�een�
grote�diversiteit�aan�artikelen.�Zo�verhaalt�karpervisser�
Martijn�Falkeisen�waarom�hij�toch�wel�verslaafd�is�aan�
het�dropshotten.�Eric�Jacobsson�doet�een�boekje�open�
over�het�vissen�op�brasem�met�licht�materiaal�en�we�
volgen�Davey�Gans�naar�zijn�rumoerige�‘snelweg-stek’�
waar�hij�niets�fout�lijkt�te�kunnen�doen.�Daarnaast�gunt�
oud�beroepsvisser�Hennie�Koopman�ons�een�blik�in�zijn�
verleden�en�legt�uit�hoe�het�allemaal�zo�gekomen�is.

Een�nieuwe�website�voor�de�AHV.�Dat�werd�hoog�tijd,�
op�bladzijde�9�lees�je�er�meer�over.�Daarnaast�twee�
fotoverslagen�in�deze�editie;�de�open�dag�van�Rien�de�
Wolf�in�beeld�én�de�‘centerfold’�is�deze�keer�voor�de�
zeer�geslaagde�AHV-karperavond.�Een�bijzonder�geva-
rieerd�blad�wederom.

Nog�eventjes�en�het�is�alweer�mei,�meestal�de�maand�
dat�de�karpers�zich�opmaken�voor�het�grote�paaispel.�
Een�prachtig�schouwspel�dat�steeds�vaker�op�beeld�
wordt�vastgelegd�door�sportvissers.�Voor�de�volgende�
editie�van�VISSEN�magazine�staat�een�fotoverslag�
hierover�op�het�wensenlijstje.�Dus,�beste�mensen,�
ik�daag�jullie�uit!�Neem�die�camera�mee�en�stuur�de�
mooiste�paaifoto’s�naar�de�AHV;�snoek,�karper�of�
welke�vissoort�dan�ook,�alles�is�welkom!�Tot�die�tijd�
wens�ik�iedereen�veel�visplezier�in�de�prachtige�wate-
ren�van�de�mooiste�stad�in�Nederland!�� 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur

Waternet en de Sloterplas
Voor deze editie van VISSEN magazine heeft de AHV aan Waternet gevraagd 
de plannen uiteen te zetten voor de Sloterplas zodat onze leden hiervan op de 
hoogte zijn. Op bladzijde 16 vindt u het verslag.
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n Verslaafd aan dropshotten

Nog niet zo gek lang geleden kwam het zogenaamde ‘dropshotten’ 

overwaaien en meteen werd ik verliefd op deze actieve en 

doeltreffende manier van kunstaasvissen. Dropshotten is dus nog 

vrij nieuw in Nederland maar in Amerika is het al jaren een zeer 

succesvolle troef voor veel wedstrijdvissers op de grote ‘bass 

tournaments’. 

Martijn Falkeisen

Het�is�een�ontzettend�leuke�
visserij�waar�je�niet�veel�materiaal�
voor�nodig�hebt,�met�een�hengel�
en�een�kleine�rugtas�kan�je�al�
aan�de�slag,�ideaal�voor�wie�
even�een�uurtje�tussendoor�wil�
vissen.�Bovendien�kan�het�zowel�
vanuit�de�boot�als�vanaf�de�kant�
prima�en�is�het�gewoon�een�erg�
effectieve�manier�om�baars�en�
snoekbaars�te�vangen.�Het�is�
dan�ook�niet�verwonderlijk�dat�
‘dropshotten’�in�Nederland�zo�
rap�populair�aan�het�worden�is.�Ik�
durf�te�wedden�dat�het�alleen�nog�
maar�meer�gaat�groeien!�En….�
Als�er�ergens�mooie�plekken�in�
overvloed�zijn�om�deze�visserij�te�
beoefenen�dan�is�het�wel�in�onze�
geliefde�stad�Amsterdam!

Wat is dropshotten precies?
Dropshotten�is�nog�het�best�
te�vergelijken�met�‘verticalen’�
(vanuit�de�boot)�en�‘jiggen’�(vanaf�
de�kant),�maar�het�grootste�
verschil�is�dat�de�shad�nu�niet�
aan�een�loodkop�op�de�bodem�
wordt�gevist�maar�aan�een�enkele�
haak�(zonder�zijlijntje�dus�op�de�
hoofdlijn),�met�een�centimeter�of�
20�á�30�daar�onder�een�loodje.�De�
montage�heeft�best�wat�weg�van�
een�paternoster�maar�dan�zonder�
zijlijntje.�Omdat�het�kunstaasje�
nu�aan�een�enkele�haak�
bevestigd�is�en�boven�de�bodem�
gepresenteerd�wordt,�krijgt�
het�een�heel�andere�actie�dan�
wanneer�de�shad�op�een�loodkop�
zit.�Het�kunstaas�wordt�min�of�
meer�gewichtloos�in�het�water�
(waardoor�het�ook�makkelijker�
kan�worden�opgenomen)�en�
gaat�heel�natuurlijk�bewegen.�
Vanwege�die�natuurlijke�actie�
is�het�dus�mogelijk�om�de�shad�
desgewenst�veel�langzamer�
binnen�te�vissen�dan�met�een�
jighead�en�dat�wil�in�veel�gevallen�
nog�wel�eens�een�verschil�maken.�
Een�ander�voordeel�is�dat�je�met�
dropshotten�een�stuk�minder�vaak�
vastloopt�dan�met�een�loodkop�
en�dat�scheelt�weer�het�nodige�
materiaal.�

Wat heb je nodig? 
Om�te�kunnen�dropshotten�heb�je�
niet�zoveel�nodig;�een�hengel,�een�
molentje,�gevlochten�hoofdlijn�
van�ongeveer�6/100ste,�een�
rolletje�fluorcarbon�van�ongeveer�
25�à�30/100,�haken�in�de�maten�
1�en�2,�loodjes�tussen�de�7�en�
20�gram,�shadjes�van�2,5�tot�
4�inch�en�verder�de�gebruikelijke�
onthaak-�en�landingsattributen�
voor�een�kunstaasvisser.�Wel�
is�het�om�de�soms�subtiele�
aanbeten�te�kunnen�voelen�en�
om�het�kunstaas�een�perfecte�
actie�mee�te�kunnen�geven,�aan�
te�raden�om�een�hengel�aan�te�
schaffen�die�speciaal�bedoeld�
is�voor�deze�visserij.�Een�goede�
dropshothengel�heeft�een�snelle�
en�stijve�actie�maar�een�zachte�en�
gevoelige�top.�Je�hebt�ze�tussen�
de�1,8�en�3�meter,�meestal�met�
werpgewichten�tussen�de�5�en�
30�gram.�Voor�het�verticalen�en�
bellyboatvissen�is�een�hengel�
tussen�de�1,8�en�2,1�meter�het�
meest�geschikt,�neem�voor�
de�kantvisserij�liever�een�wat�
langere�hengel�tot�3�meter.�
Omdat�het�dropshotten�zo�in�
populariteit�aan�het�toenemen�
is,�wordt�er�ook�steeds�meer�
specifiek�materiaal�gemaakt�en�
verkocht�voor�deze�visserij�en�
tegenwoordig�heeft�elke�zichzelf�
respecterende�hengelsportzaak�
op�zijn�minst�speciale�
dropshotshads,�dropshothaken�en�
dropshotloodjes�in�de�schappen�
hangen.

Waar en wanneer?
Dropshotten�is�naar�mijn�mening�
niet�zo�geschikt�voor�te�ondiepe�
wateren�en�zeker�niet�voor�
wateren�met�een�hele�zachte�
of�obstakelrijke�bodem.�Op�
een�harde�en�redelijk�schone�
bodem�is�het�‘gevoel’�beter�en�
zijn�aanbeten�veel�makkelijker�
waar�te�nemen.�Ga�voor�goede�
stekken�net�als�bij�de�gebruikelijke�
baars-�en�snoekbaarsvisserij,�met�
kunstaas�op�zoek�naar�bruggen,�
brugpijlers,�kademuren,�sluizen,�
gemalen,�steigers,�overhangende�
takken,�taluds,�plekken�in�of�net�
buiten�de�stroming.�Dropshotten�
kan�het�hele�jaar�door�productief�
zijn�(denk�wel�aan�het�gesloten�
seizoen!)�maar�naarmate�het�
kouder�wordt,�zal�de�vis�over�
het�algemeen�wel�op�wat�dieper�
water�te�vinden�zijn.�Ook�liggen�
snoekbaarzen�‘s�winters�meestal�
gegroepeerd,�hierdoor�is�het�
lastiger�om�ze�te�vinden�maar�
eenmaal�gevonden�zijn�er�vaak�
meerdere�exemplaren�vangbaar.�

Tips en tricks
Is�het�moeilijk�om�te�dropshotten?�
Nee,�maar�natuurlijk�zijn�er�wel�
details�die�het�verschil�kunnen�
maken�zoals�dat�voor�elke�visserij�
geldt.�Om�te�beginnen�is�een�
beetje�reactievermogen�wel�

prettig�want�op�een�aanbeet�dient�
abrupt�gereageerd�te�worden.�Dit�
is�iets�wat�zich�meestal�vanzelf�
ontwikkelt,�oefening�baart�kunst!�
Als�het�met�de�aanbeten�niet�loopt�
zoals�gewenst,�blijf�dan�niet�op�
dezelfde�manier�vissen�maar�ga�op�
zoek�naar�het�systeem�dat�die�dag�
wel�werkt.�Veel�wisselen�met�de�
shadjes;�probeer�zowel�natuurlijke�
als�felle�kleuren�en�meerdere�
modellen�en�maten.�Varieer�ook�
in�de�afstand�tussen�de�shad�en�
het�loodje;�dropshotloodjes�zijn�

verstelbaar�dus�maak�hier�gebruik�
van!�En�zoek�vooral�ook�in�de�
manier�van�binnenvissen;�een�
beetje�sneller�of�trager�kan�soms�
veel�uitmaken�evenals�de�felheid�
van�de�‘tikjes’�die�je�geeft.
�
Tenslotte
Sinds�ik�het�dropshotten�heb�
ontdekt,�is�het�eigenlijk�nog�de�
enige�manier�van�kunstaasvissen�
die�ik�fanatiek�beoefen.�Nog�
nooit�heb�ik�zoveel�plezier�gehad�
in�het�vissen�op�snoekbaars�en�
baars,�ondanks�dat�het�lang�niet�
altijd�de�grootste�exemplaren�
zijn�die�tijdens�deze�visserij�
worden�gestrikt.�Wel�zijn�er�met�
deze�methode�enorme�aantallen�
te�vangen�en�bovendien�zijn�de�
aanbeten�over�het�algemeen�
zeer�spectaculair.�Dit�heeft�er�
dan�ook�toe�bijgedragen�dat�ik�
al�heel�wat�leuke�visdagen�heb�
mogen�meemaken�in�mijn�korte�
bestaan�als�dropshotvisser.�
Bij�deze�is�iedereen�dan�ook�
gewaarschuwd:�deze�visserij�is�
zwaar�verslavend! 666

SUPERTIP!
De gesloten tijd voor worm 
bestaat niet meer. Dit betekent dat 
je in de gesloten tijd je shad kan 
vervangen door een fikse worm 
en gewoon door kan gaan met 
dropshotten!

Een ware rover!

Knalharde aanbeet en een kromme hengel, prima sport!

Veel meer is niet nodig
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De�AHV�heeft�een�rijk�en�kleur-
rijk�verleden�waar�wij�met�zijn�
allen�tros�op�zijn.�Menig�initia-
tief�binnen�de�georganiseerde�
hengelsport�is�binnen�onze�ver-
eniging�ontstaan.�Ook�in�de�toe-
komst�willen�wij�zo’n�vereniging�
zijn.�Dat�kan�het�bestuur�niet�
alleen.�Daar�hebben�wij�onze�
leden�hard�bij�nodig.�

Heb�je�bestuurlijk�talent�of�erva-
ring�en�wil�je�dat�inzetten�om�
de�AHV�op�de�kaart�te�zetten�
en�te�houden�in�Amsterdam�en�
daar�buiten?�Ben�jij�diegene�die�
met�hart�en�ziel�vist�op�karper�
of�snoek�en�wil�je�jouw�kennis�
en�ervaring�delen�met�andere�
leden?�Geef�je�dan�op�als�vrij-

williger�voor�één�van�de�com-
missies.�Als�je�twijfelt,�het�niet�
precies�weet,�neem�dan�contact�
op�met�het�verenigingsbureau.�
Daar�zijn�profielschetsen�te�krij-
gen�waarin�staat�wat�het�werk�
inhoudt�en�wat�er�van�je�wordt�
verwacht.�Je�kan�natuurlijk�ook�
mij�een�mailtje�sturen.�

Ik�ben�druk�bezig�met�de�voor-
bereiding�van�de�Algemene�
Ledenvergadering�van�aan-
staande�juni.�Daar�moet�een�
nieuwe�ledenraad�worden�
benoemd�en�een�nieuw�bestuur�
worden�samengesteld�dat�de�
kar�gaat�trekken.�Om�het�nieuwe�
bestuur�zo�goed�mogelijk�op�
weg�te�helpen�leg�ik�dan�ook,�ter�

goedkeuring,�de�begroting�voor.�
Op�de�ALV�zal�ook�het�beleids-
plan�voor�de�komende�jaren�
worden�gepresenteerd.�Waar�
willen�wij�met�onze�vereniging�
naar�toe�en�wat�moet�daar�voor�
gebeuren.�

Er�staat�dus�nogal�wat�in�de�
steigers.�Ik�wil�jullie�dan�ook�
oproepen�om�in�groten�getale�
de�ALV�te�bezoeken.�

Er�is�werk�aan�de�winkel!�
� 666

Ton van der Meché
interim voorzitter

voorzitter@ahv.nl

Nieuws van de 
bestuurstafel
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MEDEDELING 

Heeft u uw contributie nog niet betaald voor 2014, lees dit dan goed door!
Als u nog niet betaald heeft, vindt u een tweede herinneringsbrief bij deze editie van VISSEN alsmede een factuur. 
Betaal die snel!

De AHV is een vereniging van duizenden leden, die visrechten huurt, activiteiten organiseert, een omvangrijke adminis-
tratie onderhoudt, het blad VISSEN geregeld in uw brievenbus laat stoppen en een veelheid aan andere taken uitvoert. 
Zeg maar gerust een klein bedrijf. De kosten voor het runnen van de vereniging worden gedekt door de contributie die 
de leden betalen. 

De hoogte van de contributie wordt mede bepaald door het aantal te verwachten leden en geraamde uitgaven van het 
nieuwe boekjaar. Wanneer nu een flink aantal leden niet betaalt, dan komt de boekhouding van de vereniging in gevaar. 
Om dat te voorkomen werkt de AHV met een incassobureau. Dit bureau moet betaald worden en de kosten hiervan 
worden doorberekend aan degenen die hun contributie nog niet voldaan hebben.

Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd voor 1 oktober te gebeuren, u ontvangt hiervan dan een bevestiging. Heeft 
u dit vorig jaar niet gedaan? Dan zult u voor 2014 uw contributie nog moeten voldoen. Betaalt u nu niet? Dan is dit uw 
laatste blad. Helaas moeten wij dan afscheid nemen van elkaar. Dat zouden wij ontzettend jammer vinden, er is immers 
niets leuker dan vissen!

Op zaterdag 1 maart 2014 vond de jaarlijkse open dag van 

Rien de Wolf weer plaats. Deze keer was het extra feestelijk 

omdat de nieuwe, ruim 400 vierkante meter metende, 

hengelsportafdeling op de tweede etage officieel werd 

geopend. Met dit enorme oppervlak mag Rien de Wolf zich met 

recht de grootste van Amsterdam noemen! 

Een foto-impressie… 666

Een nieuwe hengel kiezen? De verkopers adviseren je graag!

Tot ziens aan de Papaverweg!

Rien de Wolf vof
Papaverweg 43, 1032 KE Amsterdam, tel. 020 - 636 19 96
www.riendewolf.nl

Een drukte van jewelste

Roofvisspecialisten waren er ook, 

de heren Van Vliet en Oostdam

Open dag Rien de Wolf

En natuurlijk mocht Piet Vogel 

ook niet ontbreken!

Welkom bij Rien de Wolf!

Alles is aanwezig, zelfs biggame reels.
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De�AHV�wil�meer�naar�buiten�tre-
den�door�in�contact�te�komen�en�
te�blijven�met�(potentiële)�leden�
en�vrijwilligers.�Want�samen�met�
het�viswater�is�dat�het�bestaans-
recht�van�de�vereniging.�Actieve�
communicatie�met�de�buitenwe-
reld�versterkt�het�onderlinge�con-
tact�en�verbetert�de�positie�van�
de�AHV�in�de�sterk�veranderende�
wereld�van�de�hengelsport.�Daar-
naast�wil�de�AHV�haar�leden�zo�
goed�mogelijk�ondersteunen�en�
op�de�hoogte�houden.

Met�VISSEN�hebben�we�natuur-
lijk�een�heel�mooi�blad,�maar�
daarmee�kunnen�we�niet�aan�alle�
wensen�voldoen�op�het�gebied�
van�informatievoorziening�en�

Nieuwe AHV website live!
De vorige website van de AHV stamt uit 2007. Tijd 

voor vernieuwing. Komt dat even goed uit…

ondersteuning�van�leden�en�
anderen.�Daarom�is�er�een�web-
site,�en�sinds�kort�ook�een�AHV�
Facebook�pagina,�met�al�ruim�
200�vrienden!

Maar die website moest 
opgepoetst worden
Net�als�iedere�andere�vereniging�
moet�de�AHV�kritisch�zijn�op�haar�
uitgaven.�Zeker�in�een�periode�
van�oplopende�kosten�en�afne-
mende�ledenaantallen�is�het�zaak�
goed�op�de�centen�te�passen.�Het�
laten�bouwen�van�een�nieuwe�
website�stond�niet�op�de�concept�
begroting�en�het�lag�dan�ook�niet�
voor�de�hand�deze�te�realiseren.�
Tenzij�het�meer�zou�opleveren�
dan�dat�het�ging�kosten.

Het kost niks!
Sportvisserij�Nederland�onder-
steunt�federaties�en�hengel-
sportverenigingen�op�allerlei�
gebied.�Mede�daarvoor�draagt�
de�AHV�geld�van�de�VISpas�af.�
Dus�waarom�niet�handig�gebruik�
maken�van�de�mogelijkheden?�
Het�beschikbaar�stellen�van�een�
gratis�website�is�een�goed�voor-
beeld.�Ruim�250�verenigingen�
(ook�grote!)�maken�gebruik�van�
dit�systeem.�Het�is�gebruiksvrien-
delijk,�biedt�standaard�vele�han-
dige�mogelijkheden�en�is,�zoals�
gezegd,�helemaal�gratis.�De�oude�
site�kostte�jaarlijks�een�behoor-
lijk�bedrag.�Bovendien�biedt�de�
nieuwe�site�de�mogelijkheid�om�
automatisch�belangrijke�nieuws-
berichten�van�de�federatie�en�
Sportvisserij�Nederland�te�tonen�
op�de�beginpagina.�De�oude�site�
was�in�een�paar�avonden�omge-
zet,�mede�ook�dankzij�medewer-
king�van�het�kantoor.�Een�aantal�
nieuwe�mogelijkheden�is�er�met-
een�ingezet,�zoals�foto�albums,�
een�overzicht�van�al�het�viswater�
met�een�linkje�naar�de�VISplan-
ner�en�digitale�versies�van�uitga-
ven�van�VISSEN�sinds�2011.�

Maar het kan nog beter
We�kijken�naar�de�extra�moge-
lijkheden�die�de�website�biedt.�
En�we�willen�heel�graag�de�tek-
sten�eens�goed�tegen�het�licht�
houden.�Als�je�interesse�hebt�
om�mee�te�denken�en�te�werken,�
meld�je�bij�het�kantoor�via��
ahv@ahv.nl.�En�om�terug�te�
komen�op�het�begin�van�dit�stuk:�
we�willen�graag�weten�wat�jul-
lie�vinden�van�de�AHV�en�waar�
jullie�behoefte�aan�hebben.�Dus�
geef�je�mening�via�de�eerste�
korte�vragenlijst�op�de�nieuwe�
website.�Onder�de�inzenders�
worden�5�dagvergunningen�voor�
de�Kweekvijvers�in�het�Amster-
damse�Bos�verloot,�ter�waarde�
van�€�12,50. 666

Door deze code in 

te scannen met uw 

gsm, bent u direct 

op de website van 

de AHV.
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Ik�moet�wel�eerlijk�toegeven�dat�
het�vangen�van�een�brasem�op�
een�karperhengel�toch�minder�
leuk�is.�Daarbij�hebben�brasems�
ook�een�behoorlijke�slijmlaag.�
Ondanks�dit�alles,�blijft�het�voor�
mij�een�mooie�en�speciale�vis�
waar�ik�goede�herinneringen�aan�
heb.�De�eerste�grote�vis�die�ik�
ving�was�een�brasem.�Ik�ving�deze�
brasem�in�een�slootje�in�de�buurt�
met�een�pennetje�en�wat�brood�
op�de�haak.�Ik�weet�nog�goed�
hoe�bijzonder�ik�het�vond�om�
zo’n�‘bak’�te�vangen�in�zo’n�klein�
slootje.�In�het�voorjaar�gericht�met�
de�pen�op�brasem�vissen,�blijf�ik�
nog�steeds�erg�leuk�vinden.
Als�ik�ga�pennen�op�brasem�pas�ik�
mijn�materiaal�en�techniek�hele-
maal�aan�op�deze�vissoort.�Ik�vis�

graag�met�een�hele�lichte�match-
hengel�met�een�klein�molentje�en�
een�dunne�nylon�hoofdlijn�van�
16/00.�Om�zo�subtiel�mogelijk�te�
vissen,�neem�ik�een�lichte�pen�
en�gebruik�ik�een�dundradige�
en�kleine�haak.�Van�een�goed�
grondvoer�en�maden�maak�ik�wat�
plekjes,�niet�te�dicht�bij�elkaar,�en�
voorzie�mijn�haakje�van�een�stuk�
of�tien�maden.�Daarna�is�het�zaak�
de�voerplekjes�systematisch�af�te�
vissen.

Het�voordeel�van�deze�manier�van�
vissen�is�dat�je�je�niet�op�één�plek�
concentreert�maar�op�zoek�gaat�
naar�de�vis.�Dit�vergroot�je�vang-
kansen�aanzienlijk.�Na�een�paar�
keer�vissen�vind�je�vaak�de�betere�
plekken�van�een�water,�bijvoor-

beeld�tegen�het�riet�of�onder�een�
brug.�Zelf�woon�ik�in�Amsterdam-
West�en�ik�heb�door�deze�manier�
van�vissen�de�wateren�bij�mij�in�
de�buurt�veel�beter�leren�kennen.

Met�licht�materiaal�pennen�op�
brasem�is�superspannend!�Een�
opstekende�pen�die�daarna�lang-
zaam�wegloopt�laat�mijn�hart�
sneller�kloppen.�Ook�komt�het�
geregeld�voor�dat�je�als�‘bijvangst’�
een�karper�haakt.�Zien�eten,�doet�
eten!�In�eerste�instantie�zal�het�
vooral�witvis�zijn�die�op�de�voer-
plekken�komt.�Deze�activiteit�trig-
gert�dan�vaak�ook�de�karper�en�
zorgt�ervoor�dat�deze�gaat�azen.�
Geen�vervelende�bijvangst�vind�
ik�zelf.�Op�het�lichte�materiaal�is�
het�vaak�een�hele�uitdaging�om�
de�karper�in�je�net�te�krijgen,�maar�
dat�maakt�het�extra�spannend.�
Eigenlijk�maakt�het�niet�zoveel�
uit�wat�je�vangt�als�je�op�deze�
manier�vist,�ik�ben�net�zo�blij�met�
een�mooie�brasem�als�met�een�
karper.�Het�gaat�om�de�beleving�
en�het�subtiele�vissen�met�licht�
materiaal.�Vaak�wordt�brasem�als�
een�ongewenste�bijvangst�gezien�
maar�als�je�deze�vis�goed�bekijkt�
en�op�de�juiste�manier�belaagt,�
dan�blijkt�het,�ondanks�zijn�slijm-
laag,�toch�een�prachtige�vis�te�zijn�
die�ik�graag�vang. 666

Goed voer en maden, succes verzekerd!

Pennen op brasem
De brasem is vaak een ongewenste bijvangst, met 

name voor karpervissers. Tijdens het vissen op 

karper in de zomer, vang ik ook geregeld brasems.

Martijn Falkeisen

Een voorjaarsbrasem van het voerplekje.
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Fotoverslag AHV karperavond
Voor de tweede maal in successie vond op 21 februari jl. de AHV karperavond plaats bij 

Sporting Martinus in Amstelveen. Organisatoren Timon van der Put en Roy van Zwieten 

wisten ook deze keer twee goede sprekers te strikken en een bomvolle prijzenpot te regelen. 

Een fotoverslag.

Roy en Timon openen de avond.

Hoofdsponsors: Martin SB, OADA baits and tackle, Piet Vogel Rigsolutions, Hengelsport UTRECHT en Castmarine.
Sponsors: SPRO/Strategy, PB Products, Flexible Baits, Shimano en NASH tackle Benelux.
Speciale dank aan: Sporting Martinus, Pieter van de Werfhorst en Joris Weitjens.

Ontzettend veel mooie prijzen!

Pieter van de Werfhorst is de eerste spreker. Hij weet boeiend te verhalen.

Ook de jeugd was aanwezig.

Sander Kunst krijgt als beste ‘terugmelder’ van 2013 maar liefst 25 kg Martin SB boilies.

Een kadootje voor de superfijne mensen 

van Sporting Martinus!

Ook aan de innerlijke 
mens werd gedacht.

En er was voldoende mogelijk-
heid om bij te babbelen.

Een welverdiende pint 

voor Joris.

Als Joris praat, dan luistert iedereen.

De ‘lootjestrekker’ 
doet het erg goed!

En alles ging er uit! Ook deze elektromotor.

Je zal maar een Nash 

tent winnen!
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Een geboren stadsjongen in Waterland
Voor de oorlog geboren in de Staatsliedenbuurt, zwierf ik als 

opgroeiende jongen graag door de Haarlemmer-Houttuinen en 

de Eilanden. Ook de bouwrijp gemaakte terreinen ten behoeve 

van de latere Westelijke Tuinsteden en de ringdijk waren voor 

mij interessante struingebieden. Evenals het opgespoten land 

achter Sloterdijk, voor wat later het Westelijk Havengebied moest 

worden. 

Hennie J.A. Koopman

Met�de�jongste�broer�van�mijn�
moeder,�(oom)�Ben�is�maar�zes�
jaar�ouder�dan�ik,�werden�kaars-
rechte�routes�door�het�moeras-
gebied�uitgezet.�Ook�werd�samen�
met�Ben�regelmatig�gevist�op�de�
Aeën�bij�Zuiderwoude,�waartoe�
bij�boer�Pronk�in�de�Dorpsstraat�
een�melkjol�werd�gehuurd.�Een�
meerdaagse�vistocht�bracht�ons�
eens�op�De�Poel�voor�Monnicken-
dam,�waar�we�bij�de�uitwaterende�
sluiskolk�gevangen�voorntjes�op�

een�geïmproviseerd�vuur�roos-
terden.�De�nachtrust�in�het�op�de�
dijk�gemaaide�hooi�werd�hevig�
en�langdurig�verstoord�door�de�in�
groten�getale�aanwezige�muggen.�
Het�beoefenen�van�de�vissport�
was�voor�de�meeste�broers�van�
mijn�moeder�en�ze�had�er�vijf,�een�
geliefde�hobby.�Mijn�oom�Jan�nam�
mij�al�op�zeer�jonge�leeftijd�mee�
op�zijn�vistochten�naar�Vinkeveen�
en�vooral�naar�Broek�in�Water-
land,�waar�het�trammetje�naar�

Monnickendam�voor�het�vervoer�
zorgde.�Ik�leerde�er,�naast�het�vis-
sen,�vooral�goed�en�recht�te�roeien�
in�de�veenderij,�waar�de�turf�op�de�
legakkers�lag�te�drogen.

De opmaat
Deze�struin-�en�vistochten�zijn�ach-
teraf�gezien�de�opmaat�geweest�
tot�een�langdurig�buitenleven.�Op�
mijn�negende�jaar�verhuisden�wij�
van�de�stad�naar�Nieuwendam�en�
daar�was�‘buiten’�wel�erg�dichtbij�
en�alom�vertegenwoordigd.�Vissen�
in�de�ringsloot�van�de�Buiksloter-
meer�en�bij�het�‘Engels�Gat’,�vlak�
voor�Zunderdorp,�met�een�jager�
meevaren�in�z’n�jol.�Boeren�helpen�
met�het�opwiersen�van�het�hooi�en�
urenlang�naar�het�onderwaterleven�
van�een�heldere�sloot�kijken.�Het�
voorjaar�werd�steeds�ingeluid�door�
de�terugkerende�weidevogels�en�
in�het�bijzonder�de�kieviten�en�hun�
eieren.
Zomervakanties�werden�door-
gebracht�op�de�boerderij�‘Groot�
Schootbrugge’�in�Doornspijk,�waar�
de�rogge-oogst,�het�samen�met�de�
vrouwen�en�meisjes�binden�van�de�
schoven,�één�groot�feest�was�en�de�
koude�thee�tijdens�de�rustpauzes�
op�het�veld�naar�nectar�smaakte.�
Veel�jongens,�oude�mannen�nu,�
zullen�zich�in�het�voorgaande�her-
kennen�en�enkelen�hebben�door�
beroep,�hobby�en�woonplaats,�hun�
plek�in�het�buitenleven�behouden.�
Door�omstandigheden�en�veel�
geluk�heb�ik�me�bijna�vijftig�jaar�
geleden�in�Landelijk�Noord�kunnen�
vestigen�en�kon�ik�een�doorstart�
maken�met�het�buitenleven�en�met�
het�oogsten�van�het�overschot�uit�
de�rijke�Waterlandse�natuur.
Van�stoofaal�en�dikke�rietkragen
Achteraf�bezien�kunnen�die�jaren�
zestig�van�de�vorige�eeuw,�qua�
land-�en�buitenleven�het�beste�
getypeerd�worden�als�een�over-
gangsfase.�Een�flink�melkveebedrijf�

molk�zo’n�vijfentwintig�koeien�op�
ongeveer�veertig�hectare�land�en�
er�waren�zat�bedrijfjes�die�het�met�
minder�deden,�of�als�deeltijdbe-
drijf�naast�andere�inkomsten.�Het�
vee�liep�‘s�zomers�buiten�en�de�
veldwerkzaamheden�namen,�door�
minder�ver�doorgevoerde�mecha-
nisatie,�veel�meer�tijd�in�beslag�dan�
tegenwoordig.�Kortom,�er�heerste�
vaak�een�gezellige�drukte�in�het�
land.�In�de�visserij�waren�nog�heel�
wat�mannen�actief,�de�meesten�
op�een�klein�consent,�of�op�oude�
rechten.�In�Schellingwoude�visten�
twee�vissers�met�hoeken�op�het�
Binnen-IJ.�Op�het�Buiten-IJ�en�
IJsselmeer�waren�nog�zo’n�vier�
vissersschepen�met�staand�want,�
palingfuiken�en�snoekbaarsnetten,�
in�de�weer.�In�Durgerdam�viste�nog�
één�volwaardig�beroepsvissersbe-
drijf�op�het�Buiten-IJ�en�IJsselmeer�
en�een�drietal�oudere�visserlui�met�
enkele�fuiken�voor�de�wal.�Op�de�
Dieën�tussen�Ransdorp�en�Uitdam�

was�het�een�drukte�van�belang�met�
Uitdammer�vissers,�waarvan�Klaas�
Buitenhuis�tevens�de�aalvisrech-
ten�op�het�Kinselmeer�had.�In�het�
pittoreske�haventje�van�Uitdam�
lagen�nog�drie�schepen�die,�op�wat�
we�nu�het�Markermeer�noemen,�
visten.�Naast�al�deze�vergunning-
houders�waren�er�in�zo’n�waterrijk�
gebied�uiteraard�ook�heel�wat�stro-
pers�actief,�die�met�een�paar�fuiken�
en�af�en�toe�een�lijntje,�wat�stoof-,�
bak-,�of�rookaal�op�tafel�brachten.�
Een�stukje�plattelands-cultuur�voor�
hen,�die�in�de�buurt�van,�of�aan�
het�water�woonden.�Zij�brachten�
met�hun�bescheiden�oogst�van�het�
overschot�in�de�natuur�het�kwaad�
niet�in�de�wereld,�noch�waren�hun�
activiteiten�reden�van�de�later�zo�
dramatisch�teruglopende�stand�
van�de�paling.�Opvallend�was�dat�
buiten�het�Kinselmeer,�waar�de�
vereniging�destijds�roeiboten�ver-
huurde,�nauwelijks�sportvissers�
actief�waren�op�de�Waterlandse�

Ik geniet nog steeds, nu met een hengel!

Dieën�en�Aeën.�Al�dat�prachtige�
water�ligt�dan�ook�midden�in�de�
weilanden,�omgeven�door�dikke�
rietkragen�en�is�op�slechts�een�
enkel�punt�vanaf�openbaar�ter-
rein�te�bevissen.�Hiermee�bleef�
het�tot�eind�vorig�jaar�min�of�meer�
gereserveerd�voor�inwoners�uit�de�
Waterlandse�dorpen,�die�over�een�
bootje�beschikken.

De deur staat open voor de 
sportvisserij
Recent�heeft�het�Stadsdeel�Noord�
een�doorvaart�vanuit�de�stadsrand,�
ter�hoogte�van�de�Volendammer-
weg,�mogelijk�gemaakt�door�het�
water�langs�de�Zwarte�Gouw�aan�
te�sluiten�op�de�Nieuwe�Gouw-
sloot�naar�het�Ransdorper�Die.�De�
meeste�beroepsvissers�uit�dit�ver-
haal�zijn�er�niet�meer,�in�ruste,�of�
weggesaneerd.�Voor�sportvissers�
is�hier�een�nieuwe�waterwereld�
te�ontdekken.�Succes�daarmee�en�
geniet�van�het�buitenleven! 666

De Ransdorp 32, 

beroepsschuitje.
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rdSloterplas wordt weer volwaardige biotoop voor vis
Kinderen kunnen straks weer met schepnetjes de Sloterplas 

inlopen en daar veilig visjes en andere diertjes uit het water 

scheppen en bekijken. Net als hun vaders en moeders vroeger, 

kunnen ze er dan weer zwemmen en onder water van alles zien 

groeien en bewegen.

Waternet

Medewerkers�van�Waterschap�
Amstel,�Gooi�en�Vecht�hebben�in�
de�afgelopen�jaren�bestudeerd�hoe�
ze�de�Sloterplas�vrij�van�blauw-
algen�kunnen�krijgen�én�houden.�
Hierbij�maakten�ze�ook�dankbaar�
gebruik�van�de�kennis�van�de�
Amsterdamse�Hengelsport�Vereni-
ging.�
De�Sloterplas�is�een�prachtig�
meer�in�een�stedelijke�omgeving,�
een�zeldzaamheid�in�de�drukke�
Randstad.�Omwonenden�en�water-
sportliefhebbers�kunnen�echter�
niet�zo�goed�genieten�van�het�
water�als�ze�wel�zouden�willen,�
omdat�ze�hierin�worden�gehinderd�
door�blauwalgen.�Blauwalgen�zijn�
microscopisch�kleine�organismen,�
die�in�de�zomer�met�miljoenen�per�
liter�het�water�groen�kleuren.�Als�
ze�in�grote�hoeveelheden�voorko-
men,�kunnen�ze�giftig�zijn.�Men-
sen�die�erin�zwemmen,�kunnen�

komen�meer�planten,�daartussen�
leven�meer�en�grotere�ongewer-
velde�dieren�dan�de�muggenlarven�
die�nu�nog�algemeen�zijn.�Het�
plankton�is�nu�microscopisch�klein,�
maar�na�de�maatregelen�komen�
er�meer�watervlooien.�Voor�de�
visstand�betekent�dit�een�groter�
en�gevarieerder�voedselaanbod.�
Vooral�soorten�als�ruisvoorn,�zeelt�
en�karper�hebben�daar�baat�bij�
en�straks�zie�je�ook�meer�snoeken�
en�baarzen.�De�karperstand�is�op�
dit�moment�goed,�zowel�voor�de�
sportvisserij�als�de�natuur�en�dat�
willen�we�vooral�zo�houden.’
Het�aandeel�van�brasem�en�blank-
voorn�is�te�groot,�wat�ten�koste�
gaat�van�de�andere�soorten.�Het�
‘KRW-rapportcijfer’�voor�deze�vis-
stand�is�4,3�op�een�schaal�van�0-10,�
waar�een�6,0�pas�voldoende�is.�De�
karperstand�is�in�deze�monitoring�
onderschat,�weten�we�vanuit�de�
hengelsportvereniging.�Karper�past�
goed�in�gezond,�helder�en�goed�
begroeid�water�en�leidt�niet�tot�een�
lager�oordeel.

Bodem aanpakken
Ook�het�vrijkomen�van�fosfaat�
uit�de�bodem�van�de�Sloterplas�
wordt�aangepakt.�Weghalen�van�

het�bodemslib�is�geen�oplossing,�
want�dat�is�heel�erg�kostbaar�en�
zou�bovendien�een�jarenlange�ver-
storing�van�de�plas�betekenen.�‘We�
denken�nu�aan�het�toevoegen�van�
een�aluminiumzout�aan�de�sliblaag.�
Dat�bindt�de�fosfaten�en�verkleint�
zo�de�voedingsbron�van�de�blauw-
algen.�Het�is�een�veilige�methode�
waar�in�de�Verenigde�Staten�en�
Duitsland�al�veel�ervaring�mee�is�
en�waar�goede�resultaten�mee�wor-
den�behaald’,�aldus�Gerard.

Veelzijdige plannen
In�het�watergebiedsplan�Nieuw-
West�kijken�het�waterschap�en�het�
stadsdeel�ook�naar�de�beleving�van�
de�polder�en�het�gebruik�van�water�
en�energie.�Verder�behoort�ook�
de�renovatie�van�de�natuurvrien-
delijke�oevers�tot�de�ideeën�voor�
het�opknappen�van�de�Sloterplas.�
Wiegert�Dulfer,�verantwoordelijk�
bestuurder�van�het�waterschap:�
‘Onlangs�hebben�we�samen�met�
Nieuw-West�een�conferentie�in�
Pakhuis�de�Zwijger�georganiseerd�
met�als�doel�om�de�potentie�van�
de�Sloterplas�als�natuur-�en�recre-
atiegebied�onder�de�aandacht�van�
politici�en�anderen�te�brengen.�De�
Sloterplas�kan�als�meer�in�de�stad�
een�aanwinst�zijn�voor�de�inwoners�
van�Amsterdam.’
De�oplossingen�voor�het�probleem�
van�de�blauwalgen�verkeren�nu�
nog�in�een�voorbereidend�stadium�
waarbij�ook�de�financiering�nader�

wordt�uitgewerkt.�Uiteraard�hoort�
een�inspraaktraject�bij�de�verdere�
besluitvorming.�Informatie�over�de�
actuele�stand�van�zaken�is�te�vin-
den�op�de�website�van�het�water-
schap:�www.agv.nl/sloterplas.

Sportvissers hebben geen 
last van blauwalgen
De�sportvissers�bij�de�Sloterplas�
hebben�volgens�gegevens�van�
de�Amsterdamse�Hengelsport-
vereniging�niet�zoveel�last�van�de�
blauwalgen,�zo�blijkt�uit�een�reactie�
van�Joris�Weitjens.�Hij�is�lid�van�
de�commissie�Waterbeheer�en�
de�karpercommissie�van�de�ver-
eniging.�‘Het�aantal�karpervissers�
rond�de�plas�is�de�laatste�jaren�
gedaald�door�het�gekrompen�kar-
perbestand.�Sportvissers�hebben�
geen�last�van�de�blauwalgen�of�het�
moet�de�stank�zijn.�De�afgelopen�
vijf�jaar�hebben�we�een�spectacu-
laire�opleving�van�ondergedoken�
waterplanten�gezien.�Enige�beteu-
geling�van�die�groei�is�wel�prettig�
voor�het�vissen�zelf.�Waternet�
heeft�ons�ruim�de�kans�gegeven�
om�verzamelde�gegevens�over�
Sloterplaskarpers�te�delen�en�uit�te�
leggen.�Daarmee�willen�en�kunnen�
we�aantonen�dat�die�aanwezigheid�
geen�of�nauwelijks�verband�houdt�
met�blauwalgen.�Het�karperbe-
stand�in�zijn�huidige�omvang�wil-
len�we�graag�zo�houden�en�daar-
voor�is�zowel�bij�het�waterschap�
als�Waternet�begrip.’ 666

ziek�worden�en�buikgriepachtige�
verschijnselen�krijgen.�Ook�voor�
de�fauna�en�flora�onderwater�zijn�
de�blauwalgen�een�bedreiging.�
Daarom�moeten,�mede�volgens�
de�Europese�Kaderrichtlijn�Water�
(KRW),�de�blauwalgen�verdwijnen.�
Het�waterschap�heeft�een�waterge-
biedsplan�Nieuw-West�opgesteld,�
waarvan�de�Sloterplas�een�onder-
deel�is�en�zoekt�o.a.�naar�oplossin-
gen�tegen�de�blauwalgen.�

Eenzijdige visstand
‘Als�gevolg�van�de�groei�van�de�
blauwalgen�is�de�plas�in�de�zomer�
niet�helder�genoeg.�Voor�een�
gezonde�natuur�zou�het�doorzicht�
in�de�zomer�gemiddeld�meer�
dan�1,7�meter�moeten�zijn.�Het�is�
echter�minder�dan�één�meter.�Dat�
maakt�het�water�te�donker�voor�
een�goede�plantengroei.�Hoewel�
er�heel�plaatselijk�veel�planten�
groeien,�zijn�dit�er�nog�lang�niet�
genoeg�volgens�de�KRW.�Ook�de�
variatie�is�te�gering.�Tot�een�diepte�
van�4,5�meter�zou�het�bodemop-
pervlak�gemiddeld�voor�25%�met�
waterplanten�bedekt�moeten�zijn.�
In�de�Sloterplas�vinden�we�bij�de�
monsteringen�slechts�een�bedek-
king�van�enkele�procenten.�Dat�
heeft�nadelige�gevolgen�voor�de�
visstand,�die�onvoldoende�gevari-
eerd�is.�Zo�zijn�zeelten�en�snoeken�
nog�te�schaars.�De�visstand�is�hier�
matig�ontwikkeld’,�aldus�Jacques�
van�Alphen.�Hij�werkt�bij�Waternet�

en�is�adviseur�voor�alles�wat�met�
de�visstand�en�waterbeheer�te�
maken�heeft.�Samen�met�zijn�col-
lega�Gerard�ter�Heerdt,�die�bioloog�
is,�heeft�hij�zich�de�afgelopen�jaren�
intensief�met�de�Sloterplas�bezig�
gehouden.�Ze�hebben�in�2006�en�
2012�de�visstand�in�de�Sloterplas�
door�ATKB,�een�zeer�ervaren�
onderzoeksbureau,�uitvoerig�laten�
bemonsteren.�Daarbij�werden�ze�
geholpen�door�de�AHV,�die�onder-
meer�vangstgegevens�over�karper�
aanleverde.

Bronnen aanpakken
‘Wij�willen�iets�aan�de�blauwalgen�
gaan�doen,�zonder�alle�andere�
functies�van�de�Sloterplas�te�
verstoren.�De�groei�van�de�algen�
wordt�veroorzaakt�door�een�teveel�
aan�voedingsstoffen,�vooral�fos-
faat.�De�fosfaten�komen�binnen�via�
de�verbindingen�met�de�aanlig-
gende�polder,�boezem,�sluizen�en�
de�afvoeren�van�regenwater.�Dat�
gebeurt�al�tientallen�jaren.�Als�de�
algen�dood�gaan,�zakken�ze�naar�
de�bodem�van�de�plas�en�vormen�
daar�een�sliblaag�waar�ook�fosfaat�
uit�vrijkomt’,�vat�Gerard�ter�Heerdt�
het�onderzoek�samen.�‘Het�lastige�
is�dat�we�elke�bron�moeten�aanpak-
ken�om�het�probleem�op�te�lossen’,�
aldus�de�twee�medewerkers.�‘Om�
te�voorkomen�dat�er�nog�langer�
fosfaatrijk�water�de�plas�bin-
nenkomt,�bouwen�we�een�aantal�
stuwen�of�sluizen.�Die�houden�het�
water�tegen,�maar�kunnen�gemak-
kelijk�even�open�om�boten�en�vis-
sen�door�te�laten.�De�details�hier-
van�zijn�we�aan�het�uitwerken.�Het�
waterschap�heeft�veel�ervaring�met�
vispassages�en�andere�methoden�
om�vissen�een�veilige�doorgang�te�
bieden,�zoals�visvriendelijke�gema-
len�en�vispassages�bij�stuwen�en�
sluizen.�We�willen�zeker�de�AHV�
betrekken�bij�de�verdere�uitwerking�
van�de�plannen.�De�plas�moet�door�
de�stuwen�of�sluizen�een�volwaar-
dige�biotoop�voor�vis�worden.�Er�

Brasem 10,43
Paling 1,03
Kolblei 0,01
Karper 2,37
Snoek 2,24
Driedoornige stekelbaars 0,00
Pos 0,09
Zwartbekgrondel 0,53
Baars 2,80
Blankvoorn 7,39
Snoekbaars 3,41
Ruisvoorn 0,00
Zeelt 0,56
TOTAAL 2012 30,85

Resultaat monitoring visstand Sloterplas 

2012 in kg/ha (Bron: ATKB in opdracht van het 

waterschap).
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25. Sierwateren 
Amsterdam-Zuidoost
witte boekje pag. 14
Geschiedenis:�De�sierwateren�in�
Zuidoost�vinden�hun�oorsprong�
in�1627.�De�Bijlmermeer�werd�
toen�drooggemalen�voor�de�land-
bouw.�Het�gebied�werd�in�1672�
en�in�1702�teruggewonnen�door�
het�wassende�water�maar�beide�
keren�weer�drooggelegd.�Rond�de�
Bijlmermeer�werd�een�ringsloot�
aangelegd�en�het�landbouwge-
bied�werd�hersteld.�In�de�jaren�
’60�van�de�vorige�eeuw�werd�het�
gebied�bouwrijp�gemaakt�voor�de�
31�hoogbouwflats�met�de�kenmer-
kende�honingraatstructuur.�‘Een�
nieuwe�stad�voor�de�moderne�
mens’,�luidde�het�motto�destijds.�
Binnen�10�jaar�bleken�de�sociale�
problemen�echter�zo�groot�dat�
de�‘Bijlmer’�het�zorgenkindje�van�
de�gemeente�werd.�Anno�2014�

Amsterdam, de diepte in…

Foto’s: Google Earth

zijn�veel�van�de�hoogbouwflats�
gesloopt�en�is�Zuidoost�leefbaar-
der�dan�ooit�tevoren.
Vismogelijkheden:�De�wateren�
in�Zuidoost�bevatten�een�rijk�en�
gevarieerd�bestand�aan�vissen.�
Van�kleine�baarsjes�tot�grote�zeel-
ten�en�van�prachtige�rietvoorns�
tot�mooie�karpers,�alles�zwemt�er�
rond.�Het�oorspronkelijke�polder-
water�is�misschien�wel�één�van�de�
visrijkste�gebieden�in�Amsterdam.
Bijzonderheden:�In�Zuidoost�is�al�
jaren�groot�onderhoud�gaande;�de�
sloop�van�de�flats�en�de�herinrich-
ting�van�de�openbare�ruimte�heeft�
direct�effect�op�de�diverse�sloten,�
poelen�en�waterlopen.�Zo�is�het�
water�in�het�Bijlmerpark�aangeslo-
ten�op�de�omliggende�sierwateren�
en�zijn�veel�overhangende�bomen�
verwijderd.�Dat�maakt�het�water�
toegankelijker,�maar�de�goede�
stekken�minder�snel�te�bepalen.

Conclusie:�De�sierwateren�in�
Zuidoost�zijn�een�dagje�vissen�
meer�dan�waard.�Was�het�20�jaar�
geleden�misschien�gevaarlijk�in�
de�Bijlmer,�dat�is�nu�verleden�tijd.�
De�Bijlmer�bloeit�en�heeft�prach-
tig�water�met�dito�vissen!

26. Gemeentewateren 
Diemen
witte boekje pag. 14
Geschiedenis:�Diemen�ontleent�
zijn�naam�aan�het�riviertje�de�
Diem,�dat�in�de�middeleeuwen�
een�verbinding�vormde�tussen�
de�Bijlmermeer,�de�Gaasp�en�de�
Zuiderzee.�Zo’n�duizend�jaar�gele-
den�werd�het�veenweidegebied�
ontgonnen�en�streken�de�eerste�
bewoners�neer.�Het�gebied�is�
tegenwoordig�op�te�delen�in�Die-
men�en�Diemen-Zuid,�die�laatste�
wijk�is�rond�1980�gebouwd.
Vismogelijkheden:�De�wateren�in�
Diemen�kenmerken�zich�als�typi-
sche�sierwateren.�Van�smal�tot�
breed�maar�bijna�overal�ondiep.�
Er�is�voor�eenieder�wat�wils�te�
beleven�aan�de�waterkant�en�
de�wateren�zijn�met�name�voor�
kinderen�geschikt�om�te�leren�
vissen.�
Bijzonderheden:�Vissen�in�Die-
men�is�een�belevenis�op�zich,�
veel�proviand�meenemen�is�niet�
nodig�want�de�bakker�of�een�
supermarkt�is�nooit�erg�ver�weg.�
Omdat�er�aardig�veel�mensen�
in�een�betrekkelijk�klein�gebied�

wonen�moet�de�sportvisser�reke-
ning�houden�met�andere�recrean-
ten�en�hondenbezitters.
Conclusie:�Het�water�in�Diemen�is�
uitermate�geschikt�voor�de�recre-
atieve�visser,�een�vangst�zal�niet�
lang�op�zich�laten�wachten.�Hele�
grote�vissen�zullen�echter�niet�
vaak�gevangen�worden.

27. De 
Weespertrekvaart
witte boekje pag. 14
Geschiedenis:�De�Weespertrek-
vaart�is�in�1639�aangelegd,�voor�
tweeënhalve�stuiver�kon�je�met�
de�trekschuit�naar�Weesp.�De�
Weespertrekvaart�loopt�van�de�
Vecht�in�Weesp�naar�de�Amstel�
in�Amsterdam�via�Diemen.�De�
voormalige�trekvaart�heeft�een�
lengte�van�11�kilometer.�Tus-
sen�de�Bijlmermeer�en�de�Vecht�
maken�de�van�oorsprong�natuur-
lijke�veenriviertjes�de�Gaasp�
en�Smal�Weesp�deel�uit�van�de�
Weespertrekvaart.�Tussen�Weesp�
en�Driemond�wordt�de�Weesper-
trekvaart�doorsneden�door�het�
Amsterdam-Rijnkanaal�(voorheen�
Merwedekanaal).�De�vaart�wordt�
tegenwoordig�voornamelijk�
gebruikt�door�beroepsvaart�en�de�
wat�grotere�pleziervaartuigen�als�
doorgaande�route.�
Vismogelijkheden:�De�Weesper-
trekvaart�is�op�lange�stukken�
monotoon�en�kaal.�Grote�delen�
zijn�niet�toegankelijk�of�moei-
lijk�bereikbaar.�Uit�onderzoek�is�
gebleken�dat�karpers�de�trekvaart�
gebruiken�om�te�migreren�tussen�
de�Amstelboezem�en�de�Diemen.�

Slepen�op�roofvis�kan�voor�ver-
rassingen�zorgen,�meldingen�van�
grote�aantallen�baars�en�snoek-
baars�zijn�bekend.�Bij�het�vissen�
vanaf�de�kant�op�roofvis,�is�het�
zaak�vooral�goed�de�schaarse,�
afwijkende�plekken�nauwkeurig�
af�te�vissen.
Bijzonderheden:�In�de�nabijheid�
van�bruggen�en�dukdalven�zijn�
vaak�concentraties�witvis�te�vin-
den,�veelal�houdt�de�roofvis�zich�
hier�ook�op.�Houd�bij�het�vissen�
tegen�de�overkant�rekening�met�
langsvarende�boten.�Het�gebruik�
van�toplood�bij�de�karpervisserij�
is�aan�te�bevelen.
Conclusie:�De�Weespertrekvaart�
is�een�snelweg�voor�vissen�met�
hier�en�daar�een�‘halte’.�Weet�je�
die�te�vinden�dan�kan�er�goed�
gevangen�worden,�vangstgaran-
tie�is�er�echter�niet.

28. Nieuwe Diep, 
AR-kanaal en de 3 
Diemen
witte boekje pag. 13
Geschiedenis:�Door�een�door-
braak�van�de�Zuiderzee�bij�de�
Diemerzeedijk�in�1422�ontstond�
het�Nieuwe�Diep.�In�1651�bij�de�
Sint-Pietersvloed�was�er�een�
nieuwe�doorbraak,�waardoor�via�
het�Nieuwe�Diep�een�deel�van�wat�
nu�het�Flevopark�en�de�Indische�
buurt�is,�overstroomde.�Door�de�
aanleg�van�het�toenmalige�Mer-
wedekanaal,�dat�in�1892�klaar�
was,�is�het�meer�in�twee�stukken�
gedeeld.�Dit�stuk�van�het�kanaal�
maakt�sinds�1952�deel�uit�van�
het�Amsterdam-Rijnkanaal.�Het�

Amsterdam-Rijnkanaal�is�een�
kanaal�tussen�Amsterdam�en�Tiel�
(van�het�IJ�naar�de�Waal).�Het�
verbindt�de�Amsterdamse�haven�
met�het�Ruhrgebied�(Duitsland)�
en�is�het�drukst�bevaren�kanaal�
van�de�wereld.�Het�kanaal�is�59�
kilometer�lang,�100�tot�270�meter�
breed�en�6�tot�15�meter�diep.�De�
Diem�bestaat�uit�drie�delen,�Eerste�
Diem�van�de�Weespertrekvaart�
tot�de�spoorbaan,�Tweede�Diem�
vanaf�de�A1�tot�het�Amsterdam-
Rijnkanaal�en�Derde�Diem�vanaf�
het�kanaal�tot�bij�Fort�Diemerdam.�
De�Eerste�en�Tweede�Diem�ver-
binden�de�Amstelboezem�met�de�
Vechtboezem.
Vismogelijkheden:�Vissen�op�het�
AR-kanaal�is�vrij�specialistisch�
doordat�het�zeer�druk�bevaren�
wordt�door�grote�binnenvaart-
schepen.�Het�Nieuwe�Diep�en�de�
3�Diemen�zijn�gekende�snoek-�en�
karperwateren.�Vissen�vanaf�de�
kant�kan�echter�niet�op�al�teveel�
plaatsen.
Bijzonderheden:�Het�Nieuwe�Diep�
en�de�3�Diemen�worden�jaarlijks�
afgevist�door�een�beroepsvis-
ser.�Spiegelkarpers�worden�na�
langdurig�overleg�met�de�AHV�
gefotografeerd�en�teruggezet.�Alle�
wateren�onder�punt�28�zijn�‘derde-
hengelwater’,�deze�vergunning�is�
te�verkrijgen�bij�de�AHV.
Conclusie:�Alle�wateren�onder�punt�
28�vormen�een�uitdaging�voor�
de�geharde�sportvisser�die�een�
dagje�niets�vangen�graag�voor�lief�
neemt.�Een�unieke�vangst�is�echter�
wel�mogelijk,�zowel�voor�karper�als�
voor�snoek. 666

‘AMSTERDAM, DE DIEPTE IN…’
In iedere editie van het AHV VISSEN magazine zullen de 
komende tijd, in chronologische volgorde, vier AHV-wateren 
worden ‘uitgediept’. Wat zijn de bijzonderheden van het 
water, de historie, de toekomst? Wat mag wel, wat mag niet? 
Welke vissen zijn er te verwachten en hoe groot is daadwer-
kelijk de kans dat je ook wat vangt? Om het overzichtelijk te 
houden heeft de redactie besloten om de nummers op de 
AHV-waterkaart aan te houden. Deze nummers refereren aan 
het Witte Boekje dat u bij uw VISpas dient te houden. In VIS-
SEN magazine 5 van december 2013 zijn de wateren 17 t/m 20 
besproken. Deze keer zijn de nummers 21 t/m 24 aan de beurt.
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Moet�je�hier�maar�niet�wild�gaan�
racen�en�doen,�maar�ik�begrijp�je�
heus�wel�hoor.�Ik�snap�dat�je�hon-
ger�gestild�moet�worden,�maar�
vandaag,�vandaag�vriend,�van-
daag�heb�ik�je!

Snel weg
Zo�rap�als�een�komeet,�
‘vroemmm…’�Zo�snel,�ongelofe-
lijk!�Die�kleine�karpers,�vol�met�

Discotent langs de snelweg
Hij gilt het uit! Om niks! Geïrriteerd draai ik me om. Een luid 

slippend geluid tettert in mijn oren. Wat een herrie, wat een 

afgrijselijke herrie. Tot overmaat van ramp begint hij ook nog te 

piepen, het is zogenaamd niet zijn schuld! Man, je veroorzaakt het 

toch echt helemaal zelf. Stop toch een keer. Ik besluit dat dit niet 

langer kan en stap erop af, deze kan ik hebben, deze is voor mij. 

Zonder nadenken haal ik uit! Knal! Eigen schuld, je vroeg erom. 

Davey Gans

woede!�Vol�met�agressie,�zo�klein,�
zo�schattig�maar�toch�onvoor-
stelbaar�stoer.�Allen�overmoedig,�
allen�onnadenkend,�allen�een�
waardige�tegenstander.�Daar�aan�
de�snelweg,�daar�vis�ik�zo�nu�en�
dan.�Daar�wil�ik�er�gewoon�af�
en�toe�‘eventjes’�eentje�vangen,�
dan�WhatsApp�ik�vismaat�Quin-
ten:�‘Vent,�kom�je�er�ook�eentje�
vangen?’�Hij�links,�ik�rechts,�zo�

doen�wij�dat,�vismaten�doen�dat�
zo.�Die�gaan�na�een�drukke�dag�
naar�de�waterkant�om�er�‘even’�
eentje�te�vangen.�En�praten�dan�
over�andere�stekken,�over�werk�
en�over�dat�nieuwe�onderlijntje�
dat�toch�wel�zo�geweldig�is!�Maar�
die�snelweg.�Waarom�langs�een�
snelweg?�Waar�ik�altijd�weer�snel�
weg�wil�vanwege�de�herrie?�Er�
zwemmen�geen�bakken,�na�al�
die�kleine�karpertjes�en�nooit�een�
grote�gezien�te�hebben,�durf�ik�dat�
wel�te�stellen.�Dus�waarom�zit�ik�
daar�dan�toch�steeds�weer?�Geef�
mij�de�kans�om�het�sfeertje�te�
omschrijven.�

Discoshelter
De�schemer�valt,�langzaam,�alsof�
mijn�bejaarde�overbuurvrouw�
met�haar�krakkemikkige�armpjes�
het�gordijn�sluit.�Maar�niet�hele-
maal!�De�heldere�sterrenhemel�
prijkt�boven�de�flat,�het�water�
weerkaatst�het�licht�van�een�
straatlantaarn.�En�het�is�rumoe-
rig,�een�Harley�dendert�voorbij.�
Geluid,�constant�geluid.�Dit�is�de�
plek�waar�het�kabaal�van�mijn�
aftakelende�voerboot�de�vissen�
niet�afschrikt.�‘Wat�doe�je?’�vraagt�
Quinten,�‘ik�wacht�even�man’.�
Mijn�voerboot�drijft�stilletjes�tegen�
de�bomenrij�aan,�ik�moet�precies�
bij�dat�ene�takkie�liggen.�Daar�is�
het�hard�en�obstakelvrij.�Dus�ik�
wacht.�Achter�mij�nadert�hulp,�een�
luidruchtige�Ford�vrachtwagen�
verlicht�voor�een�paar�seconden�
het�hele�zootje.�Ha,�een�stukje�
naar�links,�tikkie�naar�voren,�drop-
pen.�Daar�word�ik�toch�gelukkig�
van,�zulke�kleine�dingetjes!�Heer-
lijk.�Mijn�vers�geknoopte�probeer-
sel�hang�ik�vol�vertrouwen�aan�
mijn�tweede�hengel.�Hier�kan�ik�
dit�wel�even�proberen,�het�geeft�
niet!�Deze�werp�ik,�ik�weet�al�waar.�
Voldaan�neem�ik�plaats�op�het�
krakende�stoeltje�diep�in�de�shel-

ter,�brr,�dat�windje�is�nog�koud.�De�
langsrijdende�auto’s�verlichten�op�
een�coole�manier�de�shelter,�een�
soort�van�discootje.�We�hebben�
een�discoshelter!�Waar�heb�je�dat�
nou�man!�Hier�heb�je�dat,�langs�
de�snelweg.�

Even inkomen
Hier�hebben�we�alles,�wij�star-
ten�ons�seizoen�hier.�Boompjes,�
obstakeltjes,�taludje,�modderbo-
dem,�harde�bodem,�bruggetjes.�
Gewoon�lekker�alles!�Je�kan�
aankomen�op�de�stek�en�den-
ken:�‘waar�heb�ik�zin�in,�wat�wil�
ik�testen?’�Obstakelvisserij!�Dat�
ga�ik�eens�doen�vandaag.�Ik�knal�
mijn�tacklebox�open,�ik�graai�en�
graai,�pak�een�scherp,�venijnig�
klauwhaak-onderlijntje.�Gewoon�
even�proberen,�hier�kan�ik�fouten�
maken,�hier�zijn�de�vissen�niet�
groot.�Altijd�lekker�om�zo�te�begin-
nen�na�de�winterstop.�Als�het�dan�
wat�warmer�begint�te�worden,�dan�
is�het�prettig�als�je�even�in�kunt�
komen.�Dat�je�onderlijnen�kunt�
testen�die�je�dan�het�aankomende�
seizoen�met�veel�vertrouwen�kunt�
gaan�gebruiken.�Dat�is�toch�wat�
iedereen�wil?�Met�vertrouwen�het�
nieuwe�seizoen�in�gaan!�

Iedereen�heeft�wel�zo’n�stek�in�de�
buurt,�daar�waar�je�even�in�kunt�
komen.�Een�soort�van�generale�
repetitie�voor�de�rest�van�het�jaar.�
Dat�je�er�weer�aan�herinnerd�wordt�
hoe�ver�je�boilie�van�de�haak�moet�
zitten.�Omdat�je�er�een�paar�ver-
speelde�en�eentje�te�ver�voorin�
haakte.�Boilie�toch�wat�dichter�op�
de�haakbocht?�Even�uitproberen,�
even�inkomen!�Een�eerste�nachtje�
draaien,�misschien�zelfs�een�serie�
vissen�weten�te�vangen.�Dat�kar-
perbloed�weer�laten�stromen�en�
dat�virusje�weer�aanwakkeren.�

Daarom�zit�ik�hier�langs�de�snel-
weg�met�mijn�beste�vriend.�Daar�
zijn�wij�altijd�zo�verschrikkelijk�blij�
met�die�kleine�opdondertjes,�die�
kleine�snelheidsovertredertjes.�
Hier�juichen�wij�omdat�de�eerste�
van�het�jaar�weer�binnen�is.�Hier�
juichen�wij�omdat�die�nieuwe�rig�
zo�goed�haakt!�Zo�wordt�de�herrie�
van�de�snelweg�een�aangenaam�
iets,�het�is�het�geluid�dat�een�
nieuw,�succesvol�seizoen�inluidt!�
Een�seizoen�vol�met�vreugde,�
diepe�gesprekken,�veel�vissen�en�
vooral�veel�genietmomenten.�Zo’n�
eerste�voorjaarsnacht�langs�de�
snelweg,�dat�doe�ik�lachend!�Heer-
lijk�zo’n�discotent,�een�brullende�
Harley�en�een�Ford�vrachtwagen�
die�me�helpt�met�uitvaren.�Dit�is�
voor�mij�de�start�van�het�nieuwe�
seizoen,�hier�weet�ik�dat�het�gaat�
beginnen.�Dat�het�eigenlijk�al�
begonnen�is!�

FLITS!�Weer�een�snelheidsovertre-
der�gepakt.�Deze�ontkwam�mij�niet,�
deze�was�ik�te�slim�af.�Lekker,�ik�
word�weer�scherp!�De�boete�heeft�
hij�al�betaald,�hij�is�vrij�om�te�gaan.�
Ik�laat�hem�los,�boos�zwaait�hij�me�
na�en�verdwijnt�in�de�nacht.�Het�is�
nu�echt�begonnen! 666

De snelwegstek.

Vandaag heb ik je vriend!

Boos zwaait-ie me na…
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Bent u de gefotografeerde visser in 
de rubriek ‘Ben ik dat?’

Belt�u�dan�even�met�het�AHV-kantoor�
(020-626�49�88)�om�een�afspraak�te�maken�voor�
de�overhandiging�van�uw�prijs.�Mailen�kan�ook�
via�ahv@ahv.nl.�

Het�kantoor�is�geopend�van�maandag�t/m�
�vrijdag�van�9.00�tot�16.00�uur.

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

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

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