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Beste leden,

Het�is�weer�voorbij,�die�mooie�zomer!�Niet�alleen�een�
waarheid�als�een�koe�maar�ook�nog�eens�de�titel�van�
het�artikel�van�Marcel�de�Ruyter�over�vliegvissen.�
Zijn�vismaat�Ruud�vangt�eindelijk�zijn�eerste�voorn�
op�de�vlieg�en�de�heren�gaan�nu�met�de��streamer�de�
winter�in,�erg�leuk�en�leerzaam�om�te�lezen,�zie�ook�
de�cover�van�dit�magazine.

Een�nieuw�vast�item!�‘Nieuws�van�de�bestuurstafel’,�
hierin�zal�het�bestuur�voortaan�de�leden�een�kijkje�in�
de�keuken�van�de�organisatie�van�de�AHV�gunnen.�Er�
gebeurt�veel�achter�de�schermen�van�de�vereniging�
en�dat�gaan�wij�vanaf�nu�weer�met�de�leden�delen.�
Een�goede�ontwikkeling,�voor�het�bestuur,�voor�
�VISSEN�magazine�en�zeer�zeker�ook�voor�de�leden.

De�redactie�is�afgereisd�naar�Amsterdam-Noord�om�
daar�in�gesprek�te�gaan�met�de�Limburgse�Amster-
dammer�en�bezige�visbij�Juul�Steyn.�Deze�man�draait�
al�enorm�lang�mee�in�‘het�wereldje’�en�is�behalve�
een�fantastische�visser�ook�nog�eens�iemand�die�
geregeld�nieuwe�dingen�bedenkt.�Juul�gunt�de�AHV-
leden�de�primeur�van�zijn�nieuwe�vinding�en�doet�
deze�ook�nog�eens�cadeau!

Het�jaar�is�bijna�voorbij�en�er�staat�ons�ongetwijfeld�
weer�een�lange�barre�winter�te�wachten.�Wouter�
Koziolek�vist�naar�die�winter�toe�in�zijn�karperverhaal�
en�ondergetekende�vertelt�over�korte,�succesvolle�
wintersessies�op�snoek�in�Amsterdam.�Dit�en�nog�
veel�meer�in�deze�laatste�editie�van�VISSEN�maga-
zine�van�2013,�veel�leesplezier!

Namens�alle�auteurs�en�medewerkers�van�het�AHV�
VISSEN�magazine,�wens�ik�u�allen�een�heerlijke�kerst�
en�een�visrijk�2014�toe.�Tot�volgend�jaar!
� 666

Rolf�Bouman,�hoofdredacteur

Factuur contributie 2014

Maakt u geen gebruik van automatische incasso? Dan 
ontvangt u bij deze editie van AHV VISSEN magazine de 
contributie factuur voor 2014. Zodra u deze betaald heeft, 
ontvangt u de VISpas voor 2014 thuis. Voorkom verho-
ging, betaal op tijd!

Hermans Marine BV
Middenhavenstraat 98
1976 CM  IJMuIden
TeLeFOOn 0255 51 29 63

www.HerMansMarIne.nL
OpenIngsTIJden
Ma. t/m vr. van 8.00 uur tot 18.00 uur
Za. van 8.00 uur tot 17.00 uur
Zo. gesloten

neeM eens een KIJKJe In OnZe supersTOre
MeT een OpperVLaKTe Van 2500 M2

suXXes Cool-Boxen
8-20-30-40-60 of 85 liter prijzen respectievelijk
€ 19,95 – € 24,95 – € 39,95 – € 49,95 – € 64,95 en € 79,95 

Fishfinders
Lowrance X-4 Fishfinder € 113,- € 99,90
X-4 prO Fishfinder € 129,- € 114,90
raymarine dragonfly™ € 719,95 € 647,95 Rookoven

rookoven roestvrijstaal 42 x 26 x 13 cm € 49,95 € 29,99

Strand hengelsteunen
Cormoran strand hengelsteun Hoog 180cm € 74,95 m 49,95
spro strand hengelsteun € 64,35 € 39,95

Koffers
Flambeau Kunstaas Koffer Model 7020 € 72,- € 64,80
Flambeau Kunstaas Koffer Model 8050 € 97,50 € 87,75

Viskist een vak € 17,95
Viskist 2 vakken € 24,95
Viskist 3 vakken € 29,95

Team seatbox suXXes 53 x 38 x 41 cm
incl kussen en draagriem € 49,95

plastic boxen 5,15,38, of 48 vakken € 1,29 tot € 9,99

Zeehengel set:
Mitchel Combo gT pro surf,
molen inc lijn € 61,35 € 54,60

Vuurwerk
Bestel bij ons uw vuurwerk! www.hermansmarine.nl
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Nu het jaar op z’n einde loopt en de dagen korter worden, de 

watertemperatuur hard aan het zakken is en de handschoenen 

weer aan kunnen, is het voor mij de hoogste tijd om weer te gaan 

snoeken. Ik ben gek op wintersnoeken! Ze zijn zo lekker vadsig nu 

en, als je ze eenmaal gevonden hebt, vaak betrekkelijk makkelijk 

te vangen.

Rolf Bouman

Zoeken, vinden, vangen!

Het�voordeel�van�struinend�met�
kunstaas�vissen,�is�dat�je�lekker�in�
beweging�blijft.�Zeker�als�het�wat�
kouder�wordt�is�dat�een�prettige�
bijkomstigheid.�Maar�wat�ook�heel�
fijn�is,�is�het�feit�dat�je�even�een�
uurtje�kan�gaan.�Of�een�half�uurtje�
voor�mijn�part!�Gewoon�een�mini-
tasje�op�de�rug,�een�hengel�in�de�
hand�en�een�muts�op�de�kop�en�

fietsen�maar!�Of�je�nu�in�Noord,�
West,�Zuidoost�of,�zoals�ik,�in�het�
centrum�woont,�een�snoekrijk�
nat�is�nooit�ver�weg.�En�in�de�
winter�al�helemaal�niet!�Je�moet�
ze�alleen�eerst�‘even’�vinden,�dat�
klinkt�eenvoudig�en�dat�is�het�
eigenlijk�ook,�als�je�maar�een�paar�
zoekregels�in�acht�neemt.�Wat�je�
sowieso�nodig�hebt�is�een�goede�

polariserende�bril,�eentje�met�van�
die�gele�glazen�voldoet�perfect�
bij�donker�weer.�Het�water�wordt�
met�het�jaar�meer�helder�en�het�is�
soms�bijna�eng�wat�je�kan�zien�als�
je�zo’n�ding�op�je�neus�hebt.�Zelfs�
als�ik�niet�ga�vissen�heb�ik�er�een-
tje�bij�me.�Zie�ik�onverhoopt�wat,�
dan�sta�ik�een�paar�dagen�later�te�
vissen�op�die�plek.

Eend-vrij
Vogels!�Vogels�zijn�ware�visvin-
ders.�Nogal�logisch�dat�futen�en�
reigers�zich�daar�ophouden�waar�
zij�zonder�al�te�veel�moeite�hun�
buikje�kunnen�vullen�met�allerlei�
heerlijke�onderwatersnackjes.�
Maar�vergeet�die�eenden�niet!�
Nu�eet�een�eend�geen�vis�maar�
in�onze�stadse�wateren�zie�je�in�
de�winter�vaak�grote�groepen�
van�deze�drijfsijsjes�bij�elkaar.�
Niet�omdat�dat�zo�gezellig�is,�of�
dat�ze�zich�aan�elkaar�kunnen�
opwarmen,�nee�nee!�Ze�worden�
gevoerd.�En�al�dat�brood�trekt�aas-
vis�aan�en�de�rest�laat�zich�raden.�
Smijt�nou�niet�direct�een�brok�
kunstaas�tussen�dit�gevederte,�de�
kans�dat�je�daar�problemen�mee�
krijgt�is�niet�ondenkbaar.�Gewoon�

zachtjes�zwaaien�met�je�hengel�is�
vaak�al�voldoende�om�het�water�
tijdelijk�eend-vrij�te�maken.
Vind�je�de�aasvis,�dan�vind�je�de�
snoek.�En�vaak�in�grote�aantallen.�
Vanaf�eind�oktober�tot�ver�in�het�
nieuwe�jaar�scholen�de�snoeken�
samen.�Eerst�om�zich�vol�te�vreten�
om�vervolgens�luid�spetterend�
van�bil�te�gaan.�Soms�al�eind�
januari,�soms�pas�in�maart.�Dat�
ligt�helemaal�aan�de�watertem-
peratuur�en�de�lichtintensiteit.�
Maar�dat�is�een�ander�verhaal.�De�
aasvis�komt�aan�het�einde�van�het�
jaar�ook�bij�elkaar,�met�die�eerder�
genoemde�polaroid�kan�je�soms�
scholen�van�meer�dan�duizend�
voorns�zien.�En�af�en�toe�ontploft�
dan�het�water�als�er�een�groenjas�
heeft�besloten�dat�het�lunchtijd�is.�
Soms�is�het�aanschouwen�van�dat�
tafereel�nog�mooier�dan�het�vis-
sen�zelf.

Appeltje-eitje?
‘Dus�u�beweert,�meneertje�Bou-
man,�dat�het�vangen�van�een�
tritsje�snoeken�in�de�winter�kin-
derspel�is?’�Oeps!�Dat�zou�je�haast�
denken�als�je�het�bovenstaande�
leest,�maar�er�zitten�natuurlijk�de�
nodige�adders�onder�het�afgestor-
ven�gras.�Laten�we�er�een�paar�
opgraven�en�bestuderen.�Het�eer-
ste�addertje;�snoeken�in�de�winter�
azen�niet�de�hele�dag.�Kom�je�op�

het�verkeerde�moment?�Vergeet�
het�dan�maar,�al�zie�je�er�zes�naast�
elkaar�liggen,�vangen�doe�je�ze�
niet.�Een�kwartier�later�kan�het�
zomaar�anders�zijn,�een�kwestie�
van�geduld.�Eerst�even�naar�een�
ander�plekje�misschien?�Wat�heel�
af�en�toe�wel�lukt�is�om�een�luide�
ratelplug�door�een�‘wolk’�witjes�te�
meppen.�Die�visjes�schrikken�zich�
dan�een�hoedje�en�stuiven�alle�
kanten�op.�Dit�kan�de�aanwezige�
snoeken�soms�triggeren�om�tot�
jagen�over�te�gaan.�
Kunstaas�dan,�addertje�twee.�Er�
zijn�van�die�dagen�dat�het�alle-
maal�niet�uitmaakt�wat�je�aan�je�
speld�hangt.�Alles�werkt�en�je�
vangt�je�scheel.�Nou,�koester�die�
dagen�maar�want�meestal�is�het�
totaal�anders.�Ik�neem�altijd�heel�
weinig�kunstaas�mee,�ik�hou�niet�
van�slepen.�De�stukken�die�ik�wel�
meeneem�verschillen�enorm�in�
actie.�Op�de�foto�met�het�kunstaas�
zie�je�van�links�naar�rechts�en�van�
boven�naar�beneden:�een�zelfge-
bouwde�jerkbait�met�een�mooie,�
flankende�actie,�heerlijk�traag�te�
vissen.�De�driedelige�Screamin’�
Devil�is�een�swimbait�en�het�
veren�pakket�is�voorzien�van�een�
stiekeme�dreg�en�een�luid�klap-
perend�spinnerblad.�De�‘redhead�
Sandra’�is�echt�een�killer,�ik�vis�er�
zeker�zes�finaal�aan�gort�per�win-
ter.�De�Busterjerk�tenslotte,�zwenkt�

wat�verder�uit�en�heeft�ook�nog�
eens�een�harde�ratel.�Vijf�totaal�
verschillende�nepvisjes,�er�is�er�
altijd�wel�eentje�die�werkt!�En�ver-
geet�je�kunstaasredder�niet!�Die�
dingen�zijn�niet�goedkoop,�maar�
na�twee�‘geredde’�pluggen�heb�je�
het�geld�al�terugverdiend.�Er�ligt�
genoeg�rotzooi�in�ons�Mokums�
nat�om�voor�eeuwig�onze�dure�
kunstaasjes�te�parkeren.
Wintersnoeken�is�leuk�en�kan�heel�
veel�vis�opleveren.�Je�kan�lang�
gaan,�je�kan�kort�gaan,�het�maakt�
allemaal�niet�veel�uit.�En�vang�je�
een�keer�niks?�Wel,�dan�ben�je�
toch�lekker�buiten�geweest!�Een�
rooie�neus�en�dito�konen�heb�je�
sowieso�te�pakken!� 666

wintermeter mag 

weer zwemmen

Lekker vadsig, onder een brug vandaan 

‘geplukt’

en soms leuke bijvangsten

weinig maar heel verschillend kunstaas
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Vroeger stond in iedere uitgave van VISSEN nieuws uit het 

verenigingsbestuur. Een paar jaar geleden verdween die rubriek 

vrij plotseling. Onlangs hebben we besloten deze goede gewoonte 

weer op te pakken. Wat je nu leest is daarvan het eerste resultaat. 

De�afgelopen�maanden�stonden�
in�het�teken�van�de�oplevering�van�
ons�verenigingsterreintje�aan�de�
Sloterplas.�Vanaf�die�plek�opereren�
de�leden�van�de�Commissie�Water-
beheer�en�andere�vrijwilligers,�
vooral�bij�het�uitzetten�of�redden�
van�vis.�Na�een�flinke�opknap-
beurt�kreeg�‘het�landje’,�zoals�veel�
betrokkenen�het�noemen,�een�
functie�erbij.�Zo�vonden�er�dit�jaar�
twee�prijsuitreikingen�van�viswed-
strijden�plaats�en�werd�ook�de�
jaarlijkse�vrijwilligersdag�van�de�
AHV�op�het�terrein�gevierd.�
De�nabije�toekomst�brengt�ons�
een�Ledenraadsvergadering�op�

10�december�aanstaande�–�niet�
te�verwarren�met�een�Algemene�
Ledenvergadering.�Voor�een�
Ledenraadsvergadering�worden�
alleen�leden�van�die�specifieke�
raad�uitgenodigd.�De�Ledenraad�
staat�binnen�de�vereniging�boven�
het�bestuur�en�beoordeelt�in�
december�bijvoorbeeld�het�jaarver-
slag�en�de�jaarcijfers�over�2012�en�
een�aangepaste�begroting�over�het�
bijna�afgelopen�kalenderjaar�2013.�

Die�begroting�dwingt�ons�tot�
bezuinigingen.�Hoeveel�en�waarop�
is�pas�bekend�nadat�de�Ledenraad�
het�onderwerp�besproken�heeft.�

Duidelijk�is�wel�dat�de�hand�de�
komende�jaren�op�de�knip�gaat.�
Uiteraard�is�het�de�bedoeling�dat�
onze�leden�daar�zo�min�mogelijk�
van�merken.�Zo�berekenen�we�in�
2014�in�de�contributie�alleen�ver-
hogingen�door�die�zijn�opgelegd�
in�de�afdracht�naar�Sportvisserij�
Midwest�Nederland�en�stellen�we�
alles�in�het�werk�om�ook�volgend�
jaar�mooie�wedstrijden�en�jeugd-
evenementen�te�organiseren.

Namens�het�bestuur�wens�ik�ieder-
een�alvast�fijne�feestdagen.� 666

Bert�Vooijs,�voorzitter�AHV

Uitspraak CBO
De commissie ter behandeling van overtredingen heeft in oktober 
twee zaken behandeld ter zake het overtreden van de bijzondere 
verenigingsbepalingen bij het vissen aan de Nieuwe Meer. Het betrof 
hier het op of in de bodem brengen van afval, het op open ondergrond 
maken, hebben of houden van vuur en het veroorzaken van overlast 
voor passanten. Naar het oordeel van de commissie is door deze han-
delingen de hengelsport in zijn algemeenheid in diskrediet gebracht.
Uitspraken van de Commissie ter Behandeling van Overtredingen AHV:
Lidnummer 0701367656729 en lidnummer 0701367664920 wordt de 
volgende sanctie opgelegd: 9 maanden schorsing waarvan 6 maanden 
voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

Nieuwe openingstijden kantoor
Nieuwe openingstijden AHV-kantoor vanaf 1 januari 2014: 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Openingstijden tot 31 december 2013: maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 13.00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Taaie Bijlmerweide
Jeugdkamp 2013 wederom goed verzorgd 
en erg gezellig
Paul�Hendrix

Het�jeugdkamp�kende�vorig�jaar�
een�aantal�obstakels�waaronder�
een�trits�grote�boeien�in�het�water.�
Vandaar�dat�de�visgronden�wer-
den�verplaatst�naar�een�ander�
deel�van�de�stad,�de�Bijlmer.�
Verscholen�tussen�woonwijken�
en�Weespertrekvaart�ligt�een�
omvangrijk�waterstelsel,�ondiep�
met�een�prutbodem.�Het�bleek�
een�flinke�uitdaging.

Medio�augustus�verzamelden�zes�
kids�en�even�zoveel�vrijwilligers�
zich�op�de�parkeerplaats.�Een�
paar�bekende�gezichten,�maar�ook�
enkele�nieuwe.�Snel�namen�de�14�
tot�16�jarigen�afscheid�van�pa�of�
ma,�om�vervolgens�alle�spullen�
naar�de�plek�te�sjouwen.�Gelukkig�
hielpen�Alex�en�Gerrit�van�de�AHV�
een�handje�mee�door�met�de�auto�
met�ontheffing�de�materialen�naar�
de�stekken�te�rijden.

De�voorbereiding�was�net�als�
vorig�jaar�uitstekend.�Tom,�Bertus�
en�Mitsz�hadden�zich�over�alle�
kookgerei,�voldoende�voedsel�
en�versnaperingen�ontfermd.�
Vooral�de�overheerlijke�goulash�
van�Mitsz�is�aan�het�uitgroeien�tot�
een�ware�traditie.�Ook�de�vissen�
kwamen�aan�hun�trekken�doordat�
MTC�Baits�voor�iedereen�twee�
zakken�bollen�had�geregeld.�Het�
weer�was�goed�en�er�zat�in�de�
‘Bijlmerweide�omtrek’�niemand�
anders�te�vissen.�Het�vertrouwen�
was�groot.�Maar�het�bleek�taai.�

Zelf�zat�ik�met�Rens�in�een�
aantrekkelijk�hoekje�met�een�
omgevallen�wilg�in�het�water.�
Rens�had�al�aardig�wat�snoe-

ken�gevangen,�waaronder�
enkele�mooie�exemplaren.�
Maar�het�gevecht�met�een�
karper�was�hem�onbekend.�
Een�prachtige�uitdaging�
voor�mij�om�bij�de�basis�
te�beginnen.�Speciaal�voor�de�
gelegenheid�waren�een�stretcher�
en�tent�aangeschaft.�Nadat�het�
kampement�was�opgezet,�werden�
de�makreelhaken�en�het�ijzer-
garen�vervangen�door�een�paar�
mooie�onderlijntjes.�Het�haakaas�
met�een�bescheiden�hoeveelheid�
voer�werd�ingevaren�met�een�
geleende�radiografische�boot,�tot�
vlakbij�de�wilg.�Onder�het�genot�
van�heerlijke�broodjes�knakworst�
kon�het�wachten�beginnen.�Zater-
dagochtend�besloot�iedereen�te�
verkassen�naar�een�ander�deel�
van�het�water.�Rens�en�ik�bleven�
zitten,�we�hadden�als�enige�koppel�
net�voor�middernacht�een�karper�
gevangen.�Juist�ja,�onder�de�wilg.�
Rens�was�in�alle�staten.�Zijn�eerste�
karper,�zelf�gedrild�tot�in�het�net.�

Zaterdag�overdag�bezocht�Her-
man,�alias�de�knopenkoning,�
alle�deelnemers�om�de�nieuwste�
trends�in�onderlijnen�uit�te�leg-
gen.�Pop-ups,�wafters,�knotless�
knot,�line�aligners.�Het�jargon�
vloog�Rens�om�de�oren.�Maar�alle�
info�werd�gulzig�opgenomen�en�
meteen�toegepast�in�de�praktijk.�
En�het�hielp�want�ook�nummer�
twee�kwam�op�het�droge,�weer�
van�dezelfde�hotspot.�Gelukkig�
werden�elders�ook�een�paar�kar-
pers�gevangen,�maar�over�het�
algemeen�was�het�te�mager.�De�
echte�koning�van�het�weekend�
bleek�Rens.�Zondagochtend�werd�

zijn�trio�karpers�gecompleteerd,�
en�aangevuld�met�een�brasempje.�
Iedereen�die�heeft�meegehol-
pen:�hartstikke�bedankt.�Ik�ben�
benieuwd�waar�de�reis�volgend�
jaar�naar�toe�gaat.� 666

rens ging helemaal uit zijn dak!

Bonus-brasem

een klein maar gezellig stel!

AHV-lid schrijft boek!
Geert Trompetter is behalve een gepassioneerd visser en jarenlang 
AHV-lid, ook nog eens een begaafd auteur. Zijn artikel ‘De geheime stek’ 
in VISSEN magazine van april 2013 heeft een hoop positieve reacties 
teweeg gebracht. Toen de redactie vernam dat juist Geert een boek had 
geschreven, over ondermeer vissen, was het dus alleen maar logisch om 
daar in ons magazine aandacht aan te besteden. In zijn boek `Van bonds-

coach tot bushgids’ verhaalt Geert 
meeslepend over zijn avonturen in 
het verre Alaska. Een echte aanrader, 
waarbij de schrijver zijn afkomst niet 
verloochent en geregeld Amsterdams 
gogme vermengt met puur avontuur 
en beleving!

Van bondscoach tot bushgids
ISNB 978-94-022-0292-2
 www.boekscout.nl of bestellen via de 
boekhandel
Prijs: €18,75

Nieuws van de 
bestuurstafel
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Jaarabonnement op 

Dé Karperwereld
6 nummers e 45,-

Jaarabonnement op 

Dé Roofvis
6 nummers e 45,-

Jaarabonnement op 

Zeehengelsport
6 nummers e 39,50

Jaarabonnement op 

Witvis Totaal
6 nummers e 42,50

Hengelsporthuis.com
Hét digitale hengelsporthuis voor Nederland en België

Vul de bon in,
bezoek onze site of 
bel: 0314 340 150

Ja, ik neem een jaarabonnement op één van 
onderstaande hengelsportmagazines.

N  Dé Karperwereld (6 nummers voor € 45,-)
N  Dé Roofvis (6 nummers voor € 45,-)    
N  Witvis Totaal (6 nummers voor € 42,50)
N  Zeehengelsport (6 nummers voor € 39,50)

Ik ontvang graag het volgende welkomstgeschenk:

Code: 1   N 2   N 3   N 4   N

Maat: L   N XL   N XXL   N

N   Ik machtig Publishing House & Facilities B.V. 
om het abonnementsgeld af te schrijven van  
het volgende rekeningnummer:

N   Graag ontvang ik mijn factuur digitaal per e-mail.
(Vergeet dan niet uw e-maildres te noteren!)

Toezending geschiedt na ontvangst van betaling!
Levering uiterlijk eind januari 2014.

Knip de bon uit en stuur hem zonder 
postzegel op naar: 
Publishing House & Facilities B.V.
Antwoordnummer 285
7000 VB  DoeTInCHeM

naam 
...........................................................................................................................

Adres 
...........................................................................................................................

Pc/ Woonplaats 
...........................................................................................................................

e-mail
...........................................................................................................................

Telefoon
...........................................................................................................................

Geboortedatum
...........................................................................................................................

Handtekening

Jaarabonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan; 
zij lopen automatisch door. Na het eerste jaar geldt een 
opzegtermijn van drie maanden. 
Deze actie is geldig t/m 31 december 2013. VM5-2013

Dé Karperwereld, het langst bestaande 
specialistische karpermagazine voor de 
karperscene in Nederland en Vlaanderen. 
Trendsettend en altijd kritisch! Lees over 
de bekendste en zwaarste karpers, over de 
nieuwste onderlijnsystemen en alle trucs die 
een moderne karpervisser toepast.

Dé Roofvis is met medewerking van vrijwel 
alle cracks dé autoriteit op roofvisgebied. 
Dé Roofvis richt zijn aandacht op de 
roofvisserij in al zijn facetten in Nederland en 
België, zonder daarbij de ontwikkelingen in 
het buitenland uit het oog te verliezen.

Zeehengelsport is hét specialistische ‘zoute’ 
hengelsportmagazine in Nederland en 
Vlaanderen. In dit magazine wordt aandacht 
besteed aan zowel de boot- als de kustvisserij 
en aan visstekken langs zowel eigen kust, als 
over de gehele wereld.

Witvis Totaal is hét vakblad voor de wit- en 
wedstrijdvissers. Bekende vissers delen hun 
geheimen met u en laten geen onderwerp 
onbesproken. Alle technieken komen aan bod: 
Bolognese, Matchvissen, Feedervissen, Wincle 
Pickers, Vaste stok, Poly Butt, Afstandsvisserij, 
Teamvissen en Specimen hunting. 

kleren maken de SportVISSer!

MAD
Urban 
Series 

Hooded

SAVAGEAR
Hooded 
Sweat 
JacketCode 1

IMAX 
Comfort 
Thermo 
SmockCode 2

OKUMA 
Sweat 
Hoodie

Code 3

Code 4

GRATIS jack  voor  u  als  nieuwe  abonnee!



vissen, nummer 5, december 201310 magazine 11vissen, nummer 5, december 2013

ik�in�oktober�jl.�25�jaar�controle�en�handhavings-
werkzaamheden�voor�de�AHV�verricht.�Ooit�binnen-
gehaald�door�de�befaamde�directeur�van�de�AHV,�
Karel�Leijdsman.�Toen�ik�in�1988�in�mijn�dienstplich-
tig�luchtmacht�uniform�het�oude�AHV-kantoor�bin-
nenstapte�om�mijn�visakte�op�te�halen�vroeg�hij:�‘Is�
controle�niet�iets�voor�jou?’�Nu,�25�jaar�controleren�
later,�kunt�u�mijn�antwoord�van�destijds�wel�raden.�
Nog�iedere�dag�ben�ik�blij�met�de�keuze�die�ik�toen�
maakte.

Enfin!�De�winter�komt�er�aan�en�de�decemberfesti-
viteiten�staan�op�het�punt�te�beginnen.�Ik�hoop�van�
harte�dat�de�diverse�Sinterklaas-�en�Kerstverlang-
lijstjes�vol�staan�met�allerhande�visgerei�voor�de�
beginnende,�gevorderde�of�misschien�wel�de�herin-
tredende�visser.�De�goede�Sint�en�Piet�en�zeker�ook�
de�Kerstman�(of�misschien�wel�alle�drie!),�komen�die�
vast�graag�brengen.�Maar�naast�al�die�dobbers,�tuig-
jes,�hengels�en�molentjes…�Hoe�leuk�zou�het�zijn�om�
eens�een�lidmaatschap�van�de�AHV�kado�te�geven?�
Heel�leuk�en�ook�nog�eens�heel�origineel!�Want�wat�
is�er�mooier�dan�vissen�in�Amsterdam?�Maar�altijd�
met�de�juiste�papieren.�Dus�hopelijk�tot�ziens�in�de�
Beethovenstraat,�de�pepernoten�staan�klaar!�Ik�wens�
eenieder�fijne�feestdagen�en�de�beste�wensen�voor�
het�nieuwe�jaar.

Tot�ziens�aan�de�waterkant.

Alex�van�der�Velden
http://www.allesondercontrole.net/blog/� 666
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Op�het�gebied�van�handhaving�en�controle�is�er�
voor�mij�dit�jaar�weer�een�hoop�de�revue�gepas-
seerd.��Stropende�beroepsvissers,�illegale�netten,�
vissers�zonder�schriftelijke�toestemming,�vervuiling�
en�vernieling�her�en�der�en�natuurlijk�de�‘normale’�
visserij�zaken.�Met�dat�laatste�doel�ik�op�‘hengelsport-
collega's’�die�weliswaar�alle�papieren�op�orde�heb-
ben,�maar�het�met�de�diverse�regels�niet�zo�nauw�
nemen.�Mensen�die�voeren�waar�voeren�niet�is�toe-
gestaan,�open�vuren�maken,�geluidsoverlast�tot�diep�
in�de�nacht�veroorzaken,�of�enorme�bergen�afval�
achterlaten�aan�de�waterkant.�Zij�brengen�niet�alleen�
de�hengelsport�in�discrediet,�maar�bezorgen�de�AHV�
ook�nog�eens�een�slechte�naam.�In�feite�brengen�zij�
uw�visplezier,�als�fatsoenlijke�visser,�in�gevaar.�Strikte�
handhaving�is�daar�wel�een�punt�van�aandacht.

Maar�ook�de�administratieve�kant�van�de�zaak�mag�
wel�eens�genoemd�worden.�Het�tijdig�verzenden�van�
de�wettelijk�verplichte�schriftelijke�toestemmingen�
tot�vissen�in�de�diverse�verschijningsvormen;�de�
VISpas,�de�derde�hengelvergunning,�de�nachtver-
blijfpas,�de�jeugdvergunning,�de�parkvergunning,�
maar�bijvoorbeeld�ook�een�wedstrijd-�of�evenemen-
tenvergunning.�Allemaal�schriftelijke�toestemmingen�
die�nodig�zijn�om�uw�hobby�te�kunnen�beleven.�
Daarbij�wil�ik�zeker�het�AHV-kantoorpersoneel�niet�
vergeten�te�noemen!�Zij�zijn�het�hele�jaar�bezig�met�
de�administratie�van�de�genoemde�documenten�en�
allerhande�wijzigingen,�en�natuurlijk�met�het�uitge-
ven�van�de�vergunningen.

Voor�mijzelf�was�dit�ook�een�jubileumjaar,�aangezien�

MELDPUNT
Ziet u de volgende zaken: vissterfte, wateren die worden gedempt, vervuiling van wateren en oevers, vernieling van 
oevers, visstroperij, gebruik van verboden vangmiddelen, of andere zaken die meldenswaardig zijn, neemt u dan contact 
op met de AHV.
Tijdens kantooruren: 020 - 6 26 49 88. Buiten kantooruren en bij spoedmeldingen: 06 55 85 49 13 of jachtopzichter@live.nl

Voor je het weet is het zover, het mooie weer arriveert en 

het visseizoen gaat van start. Maar ook: voor je het weet is 

het jaar alweer voorbij en is het december, de tijd lijkt steeds 

sneller te gaan. Met een beetje pech staan we aan de vooravond 

van een lange winterperiode, zoals die van de afgelopen winter, waarin de eerste 

sneeuw al in oktober neerdwarrelde en de laatste nachtvorst tot in juni aanhield! 
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Opening AHV-landje

Betaalbare ligplaatsen
VVE de Noordzijde aan de Sloterplas heeft nog 30 lig-
plaatsen. Het is geen geheim dat vanuit de boot vissen 
de vangstkansen vergroot. Iedere stek wordt bereikbaar 
en er is niemand die je rust verstoort. Helaas zijn goede 
betaalbare ligplaatsen in Amsterdam schaars. VVE de 
Noordzijde heeft nog 30 ligplaatsen beschikbaar. De 
afmeersteiger is gesitueerd in een beschutte ‘kom’ van 
de Sloterplas. Noordzijde, 1064 Amsterdam.

Deze steiger is na 39 jaar intensief gebruik volledig 
vernieuwd. De huidige hardhouten steiger biedt plaats 
voor circa 95 boten met een maximale lengte van 4,50  
m en 1,80 m breed. Het lidmaatschap van de vereniging 
bedraagt € 100,00 per jaar. Altijd gedroomd van een 
bootje in Amsterdam? Dan is dit een uitgelezen kans om 
je droom te realiseren! Meer informatie is te vinden op: 
www.noordzijde.com

Bijzondere vangst
Bertus Semmeling is een verwoed sportvisser en mag 
graag vanuit zijn boot karperen op de grote plassen 
en meren die grenzen aan de Ringvaart. Regelmatig 
vangt hij, tussen de karpers door, kleine meervalletjes. 
Maar wat er onlangs aan zijn lijn hing, mag hier wel 
even extra worden belicht. Een meerval van maar liefst 
anderhalve meter bij een gewicht van ruim 50 pond, 
verslikte zich in de boilie! Na een lange dril wist Bertus 
de vis te landen. Mooi gedaan!

Het vernieuwde AHV-landje aan 
de Christoffel Plantijngracht bij de 
 Sloterplas is al enige tijd druk in 
gebruik. Een officiële opening had 
echter nog niet plaatsgevonden. Dat 
gebeurde op zaterdag 21 september. 
Namens het bestuur nam penning-
meester Rob Lokhoff de honneurs 
waar en verrichtte de opening. Daar-
bij bedankte hij zijn medebestuurders 
en de vele AHV-vrijwilligers die het 
‘landje’ gemaakt hebben tot wat 
het nu is. Wil je ook eens een kijkje 
nemen op het nieuwe AHV-landje? 
Bel dan even met Herman Sentrop, 
hij kan je precies vertellen wanneer 
de openingstijden zijn: 06-55 85 49 06

Med
ede

ling
en
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Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 september 

vond voor de tweede keer dit jaar de grote 

Sloterplas karperkoppelwedstrijd plaats. Maar 

liefst 32 koppels gingen met elkaar de strijd aan 

om de grootste en meeste karpers te vangen. Werd 

er tijdens de wedstrijd in mei nog maar één karper 

geland, deze keer was het iets beter; 5 karpers 

werden tijdelijk onttrokken aan hun leefomgeving. 

Speciale dank gaat uit naar Ron Röben, Henk van 

Berkel, Giel Burée, Gerrit Veldhuisen, Alex van 

der Velden, Jan Feenstra, Gerrie van de Slink en 

Rolf Bouman. De wedstrijdcommissie bestond uit 

de heren Simon Engels, Bob van Aken, Siegfried 

Couvee, Tom Meijer en Herman Sentrop. Een 

fotoverslag.

en zijn vismaat Jan 

maakt er twee van!
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Fotoverslag karperwedstrijd Sloterplas
een drukte van jewelste bij de loting

spreekstalmeester Herman legt de regels uit

Zeer goed gevuld, die prijzentafel!

amelie vindt het allemaal reuzespannend!

de sloterplas op haar mooist!

Het belooft een zonnig weekend te worden

De volgende Sloterplas karper-
koppelwedstrijd zal plaatsvin-
den op 18, 19 en 20 april 2014. 
Voor meer informatie: 
06-55 85 49 06

De AHV Sloterplas karperwedstrijd werd mogelijk gemaakt door de zeer gulle sponso-
ring van de volgende bedrijven: Old Pollard Lake - Pollard Baits, FNE Trading, Hengel-
sport Willem, Hengelsport 2000, Hengelsport Amstelveen, Hengelsport De Snoekbaars, 
The Diff, Carp leader – Carp leader Baits, SPRO, MTC Baits, De Voerbootspecialist en 
Martin SB! Zeer bedankt en hopelijk tot de volgende wedstrijd.

Lloyd met een mooie 
projectvis

de prijsuitreiking

de mannen van Verheijen pakken de hoofdprijs!

Voor wie is dit warme pak?

de tweede plek voor Marcin en Mateuszem dankzij een schub van 11,2 kg

Iedereen wint een mooie 

prijs na de wedstrijd

alle winnaars op een rijtje
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Naar de winter toe
Het is oktober 2013, het is herfst en de winter lijkt nog ver weg. In 

deze periode geniet ik volop. De bomen verkleuren en de drukte 

aan de waterkant wordt steeds minder. Ik onderhoud momenteel 

twee stekken, eentje op het open watersysteem en de andere 

op een zandput. Op die laatste vis ik van vrijdag op zaterdag een 

nachtje, op de boezemstek ‘doe’ ik wekelijks twee avondjes. Dat is 

het plan. Tot de winter roet in het eten gooit.

Wouter�Koziolek

echt een mooie schub

Voor�de�eerste�boezemsessie�
voer�ik�drie�dagen,�heel�verspreid,�
een�kilootje�Monstercrab�blokjes�
gemixt�met�20�mm�bollen.�Op�de�
laatste�voerdag�blijf�ik�niet�te�lang�
hangen,�het�is�druk�met�boten�en�
er�valt�weinig�activiteit�waar�te�
nemen.�Ondanks�dat�ik�het�ant-
woord�wel�weet,�spelen�telkens�
weer�dezelfde�vragen�op.�Teveel�

gevoerd?�Misschien�te�weinig?�
Zuigen�de�diepladers�het�voer�
mee?�Ga�zo�maar�door…�Thank�
God�it’s�friday!�Het�is�16.50�uur�
wanneer�ik�uitklok�en�met�pre-
cies�103�km/u,�onder�begeleiding�
van�trajectcontrole,�naar�huis�
rijd.�Het�visgerei�staat�al�klaar�in�
de�gang�en�binnen�tien�minuten�
ben�ik�weg.�De�stek�is�gelukkig�

vrij,�altijd�even�spannend.�Snel�
opbouwen�en�de�hengels�worden�
nauwkeurig�ingegooid�en�ik�voer�
een�schepje�bij.�Eén�hengel�ligt�
naast�een�woonboot�en�de�andere�
twee�op�de�rand�van�de�vaargeul.�
Uit�eerdere�sessies�blijkt�dat�de�
woonboot�aantrekkingskracht�uit-
oefent�op�karper.�Juist�de�grotere�
exemplaren�kwamen�er�vandaan.
 
Koning!
Het�eerste�uur�gebeurt�er�niets.�
Dan�ineens�een�oploper�bij�de�
woonbootstek,�die�stopt...�Brasem�
of�een�lijnzwemmer?�Ik�twijfel�
niet�aan�mijn�montage.�Door�met�
verschillende�onderlijnlengtes�
op�deze�stek�te�vissen�ben�ik�
erachter�gekomen�dat�ongeveer�
14�cm�de�gewenste�lengte�is.�
Doordat�de�haken�soms�uitbogen�
van�de�snoeiharde�runs,�gebruik�
ik�nu�al�een�tijdje�superstrongs�
maat�6�van�Piet�Vogel�en�‘zachte’�
safetyclips.�Met�dit�systeem�komt�
het�lood�snel�los�en�zit�de�haak�
als�een�huis�en�buigt�niet�uit.�Als�
de�hengel�nog�geen�half�uur�op�
de�steunen�ligt�begint�de�slip�te�
lopen.�Bij�het�oppakken�van�de�
hengel�buigt�de�blank�flink�door.�
De�vis�weet�van�geen�ophouden�
en�zwemt�gestaag�van�mij�af.�
Uiteindelijk,�na�een�paar�keer�in�
de�lelies�vast�te�hebben�gezeten,�
kan�ik�hem�scheppen.�Koning!�Dit�
is�echt�een�mooie�schub!�Na�wat�
foto’s�werp�ik�de�rig�weer�op�zijn�
plaats.�Dan�stuur�ik�wat�appjes�
naar�vrienden�en�vismaten�en�ter-
wijl�ik�de�foto’s�bekijk�neem�ik�hun�
felicitaties�in�ontvangst.�Om�22.30�
uur�weer�een�run�op�dezelfde�
hengel.�Bij�het�contact�maken�voel�
ik�onaangename�weerstand,�de�
lijn�loopt�vanaf�mijn�top�direct�het�
water�in�en�blijft�ergens�achter�
haken.�Dit�heb�ik�hier�nog�nooit�
meegemaakt.�Helaas�schiet�de�vis�
los�terwijl�ik�‘m�al�aan�de�opper-

vlakte�zag�kolken.�Met�lede�ogen�
zie�ik�hoe�de�vis�wegzakt�in�dieper�
water.�Ik�blijf�nog�een�uurtje�zit-
ten�om�rond�middernacht�op�te�
ruimen.�Nog�een�laatste�keer�werp�
ik�in�en�controleer�meteen�even�
de�andere�rigs.�Er�zit�nauwelijks�
nog�aas�aan!�Toch�geen�krabben?�
Vorig�jaar�heb�ik�daar�geen�last�
van�gehad.�Het�blijft�verder�stil.

De tweede sessie
De�volgende�dag�ben�ik�terug.�Na�
het�eten�staat�en�ligt�alles�weer�
netjes�op�zijn�plek�en�heb�ik�het�
onderkomen�gereed�gemaakt�
voor�de�nacht.�Om�te�weten�te�
komen�of�de�vissen�voornamelijk�
’s�nachts�azen�wil�ik�bij�wijze�van�
uitzondering�een�keer�de�stek�in�
de�nacht�bevissen.�Wat�vrienden�
hebben�besloten�om�voor�het�
uitgaan�nog�even�langs�te�komen,�
gezellig!�Ze�zijn�duidelijk�klaar�
om�op�jacht�te�gaan,�maar�zeker�
niet�op�karpers!�Het�is�goed�te�
ruiken�dat�ze�al�meerdere�drank-
jes�hebben�genuttigd.�De�players�
vertrekken�rond�24.00�uur�richting�
de�Leidsestraat�zonder�een�vis�te�
hebben�gezien.�De�wolhandkrab�
die�ik�in�de�tussentijd�gevangen�
heb,�heeft�veel�leuke�foto’s�en�
humor�opgeleverd�die�ze�mee�de�
kroeg�in�nemen.�Wat�een�smerig�
beest!�Is�het�wel�slim�geweest�
dat�ik�twee�dagen�achter�elkaar�
ben�gaan�zitten?�Op�zich�moet�

deze�stek�dat�wel�aankunnen.�
Naast�een�vast�bestand,�ga�ik�er�
ook�vanuit�dat�dit�een�trekroute�is�
door�de�vele�grachten�en�kanaal-
tjes�die�in�de�buurt�van�mijn�stek�
uitkomen.�Dit�is�ook�meteen�de�
reden�dat�ik�voor�deze�stek�geko-
zen�heb.�

Om�00.30�uur�kruip�ik�in�mijn�
slaapzak�en�val�in�slaap�ondanks�
het�geschreeuw�van�dronken�stu-
denten�en�ander�gespuis.�Shit!�
Constant�piepjes�op�de�hengels�
die�op�de�rand�van�de�vaargeul�
liggen.�Klotekrabben!�Om�het�
uur�sta�ik�op�om�opnieuw�uit�te�
gooien.�Behalve�de�woonbootstek,�
die�blijft�ongedeerd.�Tegen�half�6�

krijg�ik�dan�eindelijk�een�verlos-
sende�run.�Weer�is�het�de�hengel�
bij�de�woonboot.�De�slip�giert�als�
een�gek.�Ik�krijg�geen�tijd�om�de�
spoel�dicht�te�draaien�en�rem�de�
boel�af�met�mijn�middelvinger.�
Met�wat�tegendruk�probeer�ik�
de�andere�lijnen�te�ontwijken,�
dat�lukt!�Wat�een�dril�en�wat�een�
spiegel!�Eenmaal�op�de�mat�schijt�
de�vis�het�voer�zonder�pardon�uit.�
Wat�foto’s�met�de�zelfontspanner�
en�dan�ga�ik�nog�even�een�paar�
uurtjes�liggen.�Opeens�hoor�ik�
heel�in�de�verte�een�piepgeluid�
dichterbij�komen,�na�een�paar�
seconden�ligt�mijn�slaapzak�bui-
ten�en�sta�ik�naast�de�middelste�
hengel.�Korte�tikken�op�de�hengel�
geven�aan�dat�het�een�kleiner�
exemplaar�is.�Maar�actie�is�actie!�
De�dril�verloopt�voorspoedig,�ik�
schat�de�vis�rond�de�15�pond�tij-
dens�de�fotosessie.�Om�08.00�uur�
vertrek�ik�met�een�voldaan�gevoel�
naar�huis.�Ik�heb�gewoon�mijn�
grootste�spiegel�gevangen�op�dit�
water�en�een�schub�als�toegift!�En�
dat�in�twee�dagen�tijd!�Wat�is�dit�
lekker.�Ik�ga�hier�door.�Die�zandput�
moet�maar�even�wachten.

De�winter�komt�er�aan,�maar�deze�
stek�op�de�boezem�zal�voor�mijn�
gevoel�lang�productief�blijven.�Die�
stadskarpers�malen�niet�om�een�
beetje�kou�en�dat�zal�ik�ook�niet�
doen.� 666

wolhandkrabben 

lusten ook wel een 

boilie!

wat een prachtige boezemspiegel!
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Juul Steyn 
In gesprek met…

Juul Steyn; Limburger, visgids, schrijver, webmaster, app-

ontwikkelaar en sportvisgek in alle facetten en sinds 2007 

Amsterdammer! De redactie van VISSEN magazine stapte op de 

pont achter het Centraal Station en maakte de korte trip naar 

Noord, alwaar Juul in de schaduw van het voormalige Shell-

gebouw kantoor houdt in het A-LAB gebouw.

Op�16�juni�1977�zag�de,�tegen-
woordig�zwaar�‘bebakkebaarde’,�
Juul�het�levenslicht�in�Tegelen,�
Limburg.�Zijn�sportviscarrière�
begon�op�7-jarige�leeftijd,�met�
de�vaste�stok�wist�hij�menig�Lim-
burgse�brasem�te�verschalken.�
Toen�nota�bene�zijn�bloedeigen�
broer�witviskampioen�van�Noord-
Limburg�werd,�besloot�onze�kleine�
Juul�dat�dat�echt�niet�kon�en�zette�
er�een�tandje�bij!�Met�succes!�

Want�op�zijn�veertiende�werd�hij�
Nederlands�kampioen�witvissen!�
Voorlopig�hoogtepunt�was�zijn�
deelname�aan�het�WK�aan�de�Po�
in�Italië.�Wanneer�hij�gaat�stude-
ren�in�Velp,�Gelderland�aan�de�
bosbouwschool,�verliest�hij�het�
vissen�even�uit�het�oog.�Maar�na�
een�paar�jaar�van�geheelonthou-
ding�is�het�juist�in�het�Gelderse�
dat�hij�het�roofvissen�ontdekt,�dat�
virus�raakt�hij�nooit�meer�kwijt.

Aan het werk!
Als�Juul�in�1999�Velp�verruilt�voor�
Breda,�alwaar�hij�vrijetijdskunde�
gaat�studeren,�komt�hij�al�snel�in�
aanraking�met�Pierre�Bronsgeest,�
de�uitgever�van�BEET!�Het�klikt�
direct�en�Juul�treedt�als�redacteur�
in�dienst�en�doet�dat�met�veel�
plezier�tot�2003.�Hij�wil�verder�
met�journalistiek�en�daarvoor�
moet�hij�weer�gaan�studeren.�
Een�maand�voor�zijn�afstuderen�
wordt�hij�benaderd�door�Onno�
Terlouw,�de�man�die�ondermeer�
verantwoordelijk�is�voor�de�publi-
caties�van�Sportvisserij�Neder-
land.�Juul�hoeft�niet�lang�na�te�
denken�en�vindt�zichzelf�opeens�
in�de�stoel�van�de�hoofdredacteur�
van�het�landelijke�‘Hét�Visblad’.�
De�opdracht:�‘Juul,�kan�jij�ons�
blad�restylen?’�Dat�doet�hij�en�het�
resultaat�daarvan�is�anno�2013�
nog�steeds�te�zien.

Naar Amsterdam
‘Dat�is�een�leuk�verhaal’,�roept�
Juul�blij�als�hem�gevraagd�wordt�
wanneer�en�waarom�hij�nu�eigen-
lijk�naar�Amsterdam�is�gekomen.�
‘Voor�het�programma�Vissen�&�
Vangen�van�Discovery�Channel�
met�Ed�Stoop,�was�ik�gevraagd�in�
een�aflevering�achter�het�CS�op�
brasem�te�gaan�vissen.�Nu�leek�
het�mij�slim�om�te�gaan�proefvis-
sen�en�zo�kwam�het�dat�ik�een�
paar�dagen�voor�de�opnames�
alvast�de�8�meter�vaste�stok�uit-
schoof�en�ter�plekke�uitvogelde�
wat�de�beste�manier�van�vissen�
was.�En�wat�een�feest�was�dat�
zeg!�Alleen�maar�leuke�mensen!�
En�heel�veel�mooie�vrouwen,�ook�
niet�geheel�onbelangrijk.�Na�die�
dag�wist�ik�het;�hier�moet�ik�heen!’�

En�op�16�juni�2007,�zijn�verjaar-
dag,�verhuist�Juul�naar�mooi�
Mokum�en�neemt�zijn�intrek�op�
een�woonboot�aan�de�Da�Costa-
kade�waar�hij�nu�nog�woont.

Juul en de AHV
Als�eerste�moet�er�een�visboot�
komen,�daar�is�geen�enkele�twij-
fel�over�mogelijk.�Met�het�IJ�op�
10�minuten�tuffen�kan�Juul�zijn�
roofvispassie�met�volle�overgave�
gaan�beleven.�Binnen�de�kortste�
keren�kent�hij�alle�hotspots�en�dat�
blijft�niet�onopgemerkt.�Steeds�
vaker�ontvangt�hij�mailtjes�van�
mensen�of�ze�niet�een�keertje�
mee�mogen.�De�ondernemer�in�
Juul�wordt�wakker�en�hij�start�
Fishing�Amsterdam.�Een�dagje�
heerlijk�roofvissen�op�het�IJ�of�
op�de�grachten�onder�leiding�van�
een�professioneel�visgids.�Juul�
verdient�nu�opeens�zijn�geld�met�
wat�hij�het�liefste�doet:�vissen!�En�
dan�gaat�de�telefoon…�Het�is�de�
AHV,�wat�meneer�Steyn�aan�het�
doen�is?�Juul�en�de�AHV�komen�er�
uit�en�het�officiële�AHV-certificaat�
voor�professionele�visgidsen�is�
geboren.�Een�mooie�samenwer-
king.�In�den�beginne�gidst�hij�
bijna�iedere�dag�in�de�week,�naar�
eigen�zeggen�is�het�uitleggen�van�
de�juiste�techniek�aan�zijn�gasten�
meer�waard�dan�welke�vergoe-
ding�dan�ook.�Zeker�als�ze�het�
oppakken�en�met�een�dikke�smile�
de�ene�na�de�andere�Amster-
damse�snoekbaars�vangen.�Maar�
Juul�pakt�door,�Juul�is�niet�de�
man�die�snel�tevreden�is,�er�moet�
altijd�een�nieuwe�uitdaging�zijn.�
Die�vindt�hij�in�Topvisser.nl.

Topvisser
Het�hele�jaar�2010�is�Juul�bezig�met�
de�ontwikkeling�van�de�website�
www.topvisser.nl�en�in�2011�gaat�
dit�platform�onder�blazoengeschal�
live!�Op�beurzen�promoot�hij�van-
uit�een�grote,�open�Amerikaanse�
slee�zijn�nieuwe�‘kindje’,�mooie�
dames�delen�flyers�uit�en�weer�is�
Juul�succesvol.�Topvisser�groeit�in�
korte�tijd�uit�tot�één�van�de�meest�
toonaangevende�online�platforms�

voor�sportvissers.�Iedereen�kan�zijn�
verhaal�kwijt�en�het�aantal�leden�
knalt�door�het�virtuele�plafond.

MyCatch
Maar�Juul�is�nog�niet�klaar,�Juul�
is�nooit�klaar.�Hij�bedenkt�een�
applicatie�voor�mobiele�telefoons,�
tablets�en�computers:�MyCatch.�
Bedenken�is�één,�het�ontwikkelen�
en�uiteindelijk�lanceren�is�twee.�
Eind�2013�komt�de�‘app’�uit�en�de�
redactie�mocht�alvast�een�sneak-
preview�zien.�MyCatch�is�een�
prachtig�vormgegeven�app�die�er�

Juul in zijn element

bedriegelijk�eenvoudig�uitziet.�In�
essentie�is�het�een�online�dagboek�
van�je�vangsten.�Je�kan�je�vang-
sten�delen�met�vrienden.�Je�kan�
in�2017�zien�waar�jij�vandaag�een�
vis�hebt�gevangen,�of�je�vismaat.�
Je�gaat�ergens�vissen�waar�je�nog�
nooit�bent�geweest�en�kan�zien�
wat�andere�vissers�daar�in�het�
verleden�hebben�gedaan.�Beetje�
ingewikkeld?�Ja,�dat�lijkt�zo,�maar�
dat�is�het�niet.�De�app�komt�eind�
2013�in�de�Google-Playstore�en�
gaat�€ 1,99�kosten.�Maar�niet�voor�
de�AHV-leden!� 666

deze jongen heeft goed opgelet

MyCaTCH prO graTIs VOOr aLLe aHV-Leden!
Stuur een email naar info@mycatchapp.com zet in het onderwerp dat je lid van de AHV 
bent en je kunt de Pro-versie van de app geheel kosteloos downloaden en uitproberen!

Juul ten voeten uit, blij voor zijn gasten!
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17. De Bullewijk, 
Holendrecht en 
bijbehorende polder 
 witte boekje pag. 12
Geschiedenis:�De�Bullewijk�is�
een�riviertje�van�ongeveer�3�km�
lang.�Het�stroomt�tussen�de�Voet-
angelbrug�waar�de�2,5�km�lange�
Holendrecht�zich�splitst�in�de�
Waver�en�de�Bullewijk,�waarna�
het�riviertje�ten�oosten�van�de�
Bullewijker�en�Holendrechter�
polder�loopt�en�de�A9�kruist.�Bij�
binnenkomst�in�Ouderkerk�aan�
de�Amstel�ligt�de�Benningbrug�en�
aan�de�andere�kant�van�het�dorp�
stroomt�het�in�de�Amstel.�Tot�in�
de�19e�eeuw�was�de�bijbehorende�
polder�nog�veenderijplas,�daarna�
werd�begonnen�met�de�aanleg�
van�een�dijk�op�enige�afstand�van�
de�Holendrecht�en�Bullewijk.�In�
eerste�instantie�diende�de�dijk�ter�
voorkoming�van�afslag�en�water-
overlast�voor�het�omliggende�

Amsterdam, de diepte in…

Foto’s: google earth

land.�In�1864�werd�begonnen�met�
het�vervenen�van�de�plas�en�nadat�
deze�drooggemalen�was,�verloor�
de�dijk�zijn�functie.�
Vismogelijkheden:�De�Bullewijk�
en�de�Holendrecht�zijn�riviertjes�
en�verbinden�de�visrijke�Amstel�
met�het�Abcoudermeer.�Het�zijn�
prachtige�wateren�om�vanuit�de�
boot�te�slepen�op�roofvis,�het�
bestand�aan�snoek�en�snoekbaars�
is�indrukwekkend.�De�kans�op�
een�projectspiegelkarper�is�groot�
en�ook�de�witvisser�kan�aan�de�
oevers�van�de�riviertjes�zijn�hart�
ophalen.�De�bijbehorende�polder�
bestaat�voornamelijk�uit�kleine�
slootjes�en�is�minder�interessant�
voor�de�visser.
Bijzonderheden:�Langs�de�dijken�
van�de�riviertjes�kan�niet�overal�
geparkeerd�worden.�Met�name�in�
de�zomer�is�er�veel�fietsverkeer�
en�ook�op�het�water�is�er�dan�veel�
recreatie.

Conclusie:�Prachtig�viswater�met�
enorm�veel�mogelijkheden�voor�
zowel�de�roof-,�wit-�als�karpervis-
ser.

18. Het 
Abcoudermeer
witte boekje pag. 12
Geschiedenis:�Het�Abcoudermeer�
is�een�klein�meer�nabij�Abcoude,�
gemeente�De�Ronde�Venen.�Het�
meer�ligt�ten�zuiden�van�Amster-
dam-Zuidoost�en�ten�noorden�
van�Abcoude.�Het�meer�wordt�
begrensd�van�noord�naar�zuid�
door�de�Holendrechterweg�en�de�
Amsterdamsestraatweg�en�van�
oost�naar�west�door�de�Abcouder-
straatweg�en�de�Voetangelweg.�In�
het�meer�mondt�de�Angstel�uit�en�
begint�de�Holendrecht.�De�noord-
oever�van�het�Abcoudermeer�
vormt�de�grens�tussen�de�provin-
cies�Utrecht�en�Noord-Holland.�
Het�meer�behoort�bij�het�water-
schap�Amstel.�Het�Abcoudermeer�
is�maximaal�4�meter�diep.�Het�
meer�is�vernoemd�naar�Abcoude�
waar�het�dichtbij�ligt.�Het�meer�
wordt�rond�1300�genoemd�onder�
de�gebiedsbezittingen�van�het�
kapittel�Sint-Pieter�in�Utrecht.�Er�
wordt�gezegd�dat�het�meer�zou�
zijn�ontstaan�bij�een�doorbraak�
van�de�Zuiderzee�rond�1400�v.Chr.,�
waarbij�ook�de�Bijlmermeer�en�het�
Naardermeer�zijn�ontstaan.
Vismogelijkheden:�Het�Abcou-
dermeer�staat�bekend�om�de�
prima�brasemstand,�karpervissers�

klagen�hier�wel�over.�Met�enige�
regelmaat�worden�er�grote�snoe-
ken�gevangen,�maar�ook�snoek-
baars�en�baars�zijn�alom�vertegen-
woordigd.�De�kans�op�een�project-
spiegelkarper�is�groot�gezien�het�
meer�in�verbinding�staat�met�de�
Amstelboezem�waar�veel�uitzettin-
gen�hebben�plaatsgevonden.
Bijzonderheden:�Het�Abcouder-
meer�is�een�‘derdehengelwater’,�
deze�vergunning�is�te�verkrijgen�
bij�de�AHV.
Conclusie:�Het�Abcoudermeer�is�
een�overzichtelijk�water�waar�de�
kans�op�een�grote�vis�zeker�aan-
wezig�is.�Karpervissers�moeten�
rekening�houden�met�een�groot�
brasembestand.�

19. De Angstel
 witte boekje pag. 12
Geschiedenis:�De�Angstel�is�een�
sterk�meanderend�riviertje�tus-
sen�Abcoude�en�Loenersloot�met�
een�lengte�van�ongeveer�6�km.�
De�Angstel�verbindt�het�Gein�en�
de�Holendrecht�met�de�Aa.�Ten�
zuiden�van�Abcoude�is�een�verbin-
ding�met�de�Winkel.�Het�riviertje�
loopt�ten�westen�van�het�Amster-
dam-Rijnkanaal.�Oorspronkelijk�
was�de�Angstel�een�zijarm�van�de�
Utrechtse�Vecht.
Vismogelijkheden:�Dit�riviertje�
ligt�in�een�oase�van�groen�met�
voornamelijk�hoge�kantbegroei-
ing.�Het�water�wordt�geflankeerd�
door�dichte�rietkragen,�knotwil-
gen�en�essen�en�slechts�op�een�
enkele�aanlegplek�voor�boten�
kan�het�water�bereikt�worden.�
Het�op�sommige�plaatsen�smalle�
riviertje�stroomt�nauwelijks�en�kan�

het�best�vanuit�een�boot�bevist�
worden.�Het�water�is�overwegend�
helder�en�bevat�voornamelijk�
kleine�tot�middelgrote�snoek,�kar-
per,�witvis�en�baars.
Bijzonderheden:�De�Angstel�wordt�
gebruikt�als�kano-�en�vaarroute�
door�mensen�die�willen�genieten�
van�het�natuurschoon.
Conclusie:�Een�water�dat�eigenlijk�
alleen�te�bevissen�is�vanuit�een�
boot�tenzij�het�riet�gemaaid�is.�Dit�
gebeurt�meestal�eens�in�de�vier�
jaar.�Voor�de�struinende�visser�zijn�
er�echter�voldoende�plekjes�af�te�
vissen.

20. De Amstel en 
Duivendrechtsevaart
 witte boekje pag. 12
Geschiedenis:�Amsterdam�is�ver-
noemd�naar�de�rivier�de�Amstel�
en�naar�de�in�de�13e�eeuw�aan-
gelegde�dam�(onder�de�huidige�
Dam).�Mondde�de�Amstel�vroeger�
uit�in�het�IJ,�tegenwoordig�‘ein-
digt’�de�rivier�bij�het�Muntplein.�
Via�duikers�onder�het�gedempte�
deel�van�het�Rokin�en�de�Dam�
stroomt�het�water�overigens�nog�
altijd�via�het�Damrak�het�IJ�in,�
hoewel�het�meeste�water�via�de�
Amsterdamse�grachten�wordt�
omgeleid.�De�Amstel�begon�oor-
spronkelijk�bij�de�samenvloeiing�
van�de�Drecht�en�de�Kromme�
Mijdrecht,�iets�ten�zuidwesten�van�
Uithoorn.�Door�kanalisatie�en�aan-
leg�van�het�Amstel-Drechtkanaal�
is�het�gedeelte�tussen�Uithoorn�en�
Ouderkerk�aan�de�Amstel�onder-
deel�van�dit�kanaal�geworden.�De�
Duivendrechtsevaart�is�een�kanaal�
in�Amsterdam�en�Duivendrecht.�

De�vaart�loopt�van�de�Amstel�ter�
hoogte�van�de�Omval�naar�de�Van�
der�Madeweg�in�het�industrie-
gebied�Overamstel.�Dwars�door�
het�kanaal�loopt�de�gemeen-
tegrens�tussen�Amsterdam�en�
Ouder-Amstel.
Vismogelijkheden:�De�vismoge-
lijkheden�op�de�Amstel�zijn�legio.�
Vrijwel�iedere�vissoort�komt�voor�
en�vaak�ook�in�grote�aantallen.�
Vanaf�de�ringweg�A10�zuid�rich-
ting�het�centrum�wordt�het�kant-
vissen�bemoeilijkt�door�de�vele�
woonarken.�In�het�verleden�zijn�
er�veel�witviswedstrijden�geor-
ganiseerd�tussen�Ouderkerk�en�
diezelfde�ringweg�A10.�De�Duiven-
drechtsevaart�loopt�dwars�door�
industrie-�en�bedrijventerreinen�
en�is�daardoor�weinig�idyllisch,�de�
visstand�is�echter�goed.
Bijzonderheden:�De�Amstel�vormt�
het�decor�voor�de�eerste�uitzet-
tingen�in�Nederland�in�het�kader�
van�de�gemonitorde�spiegelkar-
perprojecten.�Sinds�1998�zijn�er�
inmiddels�ruim�2500�spiegelkar-
pers�uitgezet�op�diverse�plekken�
op�de�Amstelboezem.�Dankzij�
terugmeldingen�van�karpervis-
sers�is�er�sindsdien�een�duidelijk�
beeld�ontstaan�over�migratie-�en�
groeipatronen�alsmede�de�overle-
vingskansen�van�deze�karpers.�De�
Amstel�is�een�‘derdehengelwater’,�
deze�vergunning�is�te�verkrijgen�
bij�de�AHV.
Conclusie:�De�Amstel�en�de�Dui-
vendrechtsevaart�zijn�zeer�visrijke�
wateren.�Van�midden�in�de�stad�
tot�landelijk�Ouderkerk�kan�er�
gevist�worden.�Een�mooie�uitda-
ging!� 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 4 van september 2013 zijn de wateren 13 t/m 16 
besproken. Deze keer zijn de nummers 17 t/m 20 aan de beurt.
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Vlie
gvis

senTis weer gedaan, die mooie zomer

Marcel�de�Ruyter�(foto’s�Mariska�Blank)

Het�was�zaterdag�13�juli�2013�toen�
ik�omstreeks�07.00�uur�ontwaakte�
in�mijn�bed�met�felle�zonnestralen�
in�mijn�gezicht.�De�vooruitzichten�
waren�ronduit�geweldig�te�noe-
men,�want�we�hadden�prachtig�
weer�met�mooie�temperaturen�
en�daarom�moest�het�wel�een�
geslaagde�dag�gaan�worden.�Ik�
rekte�mezelf�uit�en�stond�even�
later�onder�de�verkoelende�dou-
che.�Na�een�uitgebreid�ontbijt�
stapte�ik�de�auto�in�met�slechts�
een�vliegenhengel�en�mijn�vest�en�
ging�op�pad�naar�de�afgesproken�
plek�in�Amsterdam�waar�ik�om�
10.00�uur�Ruud�zou�ontmoeten.�

Een zomerartikel in een wintereditie van VISSEN magazine? Dat 

klopt, maar als je het verhaal leest zal je zien dat het wel degelijk 

‘koud’ eindigt!

Ruud�en�ik�hadden�tijdens�een�
weekendje�weg�met�ons�roof-
visclubje,�twee�weken�daarvoor,�
besloten�om�een�dagje�te�gaan�
‘vliegen’.�Ruud�was�sinds�kort�
begonnen�met�vliegvissen�en�kon�
nog�wel�wat�tips�gebruiken.�

Voorafgaand
Natuurlijk�moet�er�wel�eerst�een�
geschikte�locatie�worden�gekozen�
en�in�de�praktijk�bleek�dat�nogal�
een�opgave�te�zijn.�De�oevers�
van�al�mijn�favoriete�stekken�zijn�
zwaar�begroeid�met�hoge�rietkra-
gen.�Zo�sta�je�in�april�met�geen�
sprietje�te�bekennen�en�nu�is�die-

zelfde�stek�niet�eens�meer�terug�
te�vinden.�Op�een�doordeweekse�
avond�voor�de�sessie�met�Ruud,�
ga�ik�dus�nog�even�op�pad�om�
een�juiste�locatie�te�vinden�voor�
ons�vliegvisavontuur,�een�oude�
wetering�waar�ik�zelf�graag�als�
beginnende�vliegvisser�kwam�is�
redelijk�toegankelijk�en�de�keuze�is�
gemaakt.�Dat�het�water�bruist�van�
de�activiteit,�maakt�het�nog�mak-
kelijker�kiezen.

Extra taak
Naast�het�vangen�van�een�vis�op�
de�vliegenhengel,�heb�ik�dus�op�
deze�dag�ook�nog�een�extra�taak�
op�mijn�schouders�rusten.�De�
bedoeling�is�namelijk�om�Ruud�
op�sleeptouw�te�nemen�en�de�
kunst�van�het�vliegvissen�bij�te�
brengen�en�hem�een�vis�te�laten�
vangen!�Want�ondanks�alle�tijd�
die�hij�reeds�in�het�vliegvissen�
heeft�gestoken,�en�zelfs�na�diverse�
lessen�te�hebben�gevolgd,�heeft�
hij�nog�geen�visje�kunnen�landen.�

Nu�ben�ik�ook�geen�doorgewin-
terde�vliegvisser,�maar�zo�nu�en�
dan�wordt�er�zeker�wel�een�sessie�
ingelast.�Met�name�in�de�winter�
neem�ik�maar�al�te�graag�mijn�
#7/8�vliegenstok�mee�om�onze�
vriend�Esox�aan�de�schubben�te�
komen�met�een�streamer.�Enfin,�
de�dag�is�aangebroken�en�we�
stappen�in�de�auto�naar�de�vis-
plek.�De�eerder�uitgekozen�stek,�
een�polderstelsel�en�een�oude�
wetering�die�door�een�exclusieve�
woonwijk�loopt,�is�waar�we�begin-
nen.�En�wat�ooit�mijn�leerterrein�
was�als�beginnende�vliegvisser�is�
dat�nu�voor�Ruud.�

De eerste worp
De�hengels�worden�in�elkaar�gezet�
en�na�enige�minuten�lopen�komen�
we�op�een�mooi�kruispunt�waar�
ik�wel�vaker�goede�resultaten�heb�
geboekt�op�de�vlieg.�Het�barst�
hier�doorgaans�van�de�ruis-�en�
blankvoorns.�Dat�dit�nog�steeds�
zo�is,�wordt�al�snel�bevestigd!�Al�
bij�de�eerste�worp�haak�ik�een�
aardige�blankvoorn.�De�wol-
lige,�witte�goudkop�nimf�is�in�de�
smaak�gevallen.�De�worpen�die�
hierop�volgen�resulteren�voor�mij�
in�diverse�ruis-�en�blankvoorns�
waaronder�enkele�mooie�dikke�
vissen.�Ruud�heeft�even�moeite�

om�een�beginnetje�te�maken,�
maar�al�gauw�zie�ik�hem�volleerd�
zwiepen.�Na�een�uurtje�heeft�Ruud�
diverse�ruisvoorns�gehaakt�die�
helaas�steeds�net�voor�de�kant�
lossen.�Tijd�voor�koffie!�Het�bakkie�
pleur�smaakt�prima�en�de�door�
Ruud�meegebrachte�appeltaart�
nog�beter.�Maar�Ruud�moet�een�
vis�vangen�en�dus�staan�we�al�
weer�snel�te�werpen�met�de�vlie-
gen.

Gouden beloning
Als�we�weer�gaan�vissen�blijkt�de�
wind�gedraaid�te�zijn.�Hierdoor�
wordt�het�werpen�bemoeilijkt�en�
dus�verhuizen�we�naar�de�over-
kant.�Eindelijk�dan!�Ruud�heeft�
het�spelletje�nu�door!�Door�over�
te�stappen�naar�een�felgekleurde�
goudkop�nimf�en�door�sneller�bin-
nen�strippen,�blijkt�hij�de�sleutel�
tot�succes�gevonden�te�hebben.�
De�ene�na�de�andere�worp�is�raak�
en�ik�zie�Ruud�genieten.�Na�25�
prachtige�ruisvoorns�besluiten�
we�te�gaan�verkassen.�Ik�weet�
verderop�nog�een�watertje�dat�
doorgaans�heel�helder�is�en�waar-
bij�we�goed�op�zicht�kunnen�‘vlie-
gen’.�Nogmaals,�ik�ben�geen�door-
gewinterde�vliegvisser,�maar�dat�
er�enigszins�doorzicht�in�het�water�
is�vind�ik�toch�wel�belangrijk.�Ook�

hier�blijkt�de�vis�erg�actief,�de�ene�
kolblei�na�de�andere�ruisvoorn�
wordt�gehaakt�en�we�kunnen�ons�
plezier�niet�op!

Missie geslaagd
Het�gaat�op�een�gegeven�moment�
zo�goed�met�Ruud�dat�het�even�
lijkt�alsof�hij�mij�in�de�score�gaat�
inhalen.�Missie�geslaagd�lijkt�mij!�
Rond�16.00�uur�zijn�we�opgebrand�
door�de�zon�en�voldaan�nuttigen�
we�nog�even�een�hapje�en�een�
drankje�en�besluiten�er�voor�van-
daag�een�eind�aan�te�breien.�Wat�
een�topmiddag�hebben�we�gehad!

Maar�goed,�wanneer�u�dit�leest,�
dan�is�het�jaar�alweer�zo�wat�om.�
Met�groot�kunstaas�ben�ik�nu�
weer�te�vinden�aan�de�waterkant�
om�wintersnoeken�te�belagen.�
Maar�ook�de�vliegenhengel�zal�in�
actie�komen.�Want�een�traag�bin-
nen�gestripte�streamer�is�werkelijk�
het�summum�van�genieten�in�
de�winter.�‘Tis�weer�gedaan,�die�
mooie�zomer’,�maar�als�het�aan�
mij�ligt�heeft�ieder�jaargetijde�wel�
wat.�En�Ruud?�Ruud�die�staat�te�
trappelen�om�zijn�eerste�koude�
snoek�op�de�streamer�te�van-
gen.�Ruud�is�helemaal�verslaafd�
geraakt�aan�het�vliegvissen!� 666

Vliegvissen in amsterdam? Ja, dat kan! ruud heeft het trucje door

Opperste concentratie

wintersnoek op de streamer! Het summum 

van genieten
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Bent u één van de gefotografeerde 
vissers in de rubriek ‘Zijn wij dat?’

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

Voor�openingtijden�kantoor,�zie�mededeling�
bladzijde�6.

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

‘Zijn wij dat?’-nieuws vorige editie:

De�heer�Jansen�
en�zijn�klein-
zoon�uit�Amstel-
hoek�herkenden�
zichzelf�op�
de�foto�uit�de�
vorige�‘Zijn�wij�
dat?’�
Zij�hebben�
hun�prijs�reeds�
in�ontvangst�
mogen�nemen.

Zijn
 wij

 dat
?
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