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Het�nieuwe�jaar�is�van�start�gegaan�en�er�wordt�
alweer�volop�gehengeld�door�sommige�fanatieke-
lingen.�Andere�AHV-leden�wachten�liever�tot�het�
weer�wat�aangenamer�wordt�aan�de�waterkant�en�
laten�de�hengels�nog�even�in�het�rek�staan.�Om�toch�
met�de�liefhebberij�bezig�te�blijven�ligt�hier�alweer�
het�eerste�nummer�van�2013,�boordevol�met�leuke�
artikelen�en�allerhande�tips�en�weetjes.�

In�deze�editie�introduceren�we�een�nieuw,�vast�item;�
‘Amsterdam,�de�diepte�in…’�In�december�2012�heeft�
ieder�AHV-lid�de�nieuwe�waterkaart�ontvangen.�Op�
deze�kaart�zijn�alle�AHV-wateren�benoemd�en�onder-
verdeeld�in�42�secties,�die�corresponderen�met�de�
waterlijst�in�het�nieuwe�‘witte�boekje’�dat�met�de�
VISpas�2013�is�meegestuurd.�Vanaf�dit�nummer�zul-
len�al�die�secties�besproken�en�uitgediept�worden,�
blader�dus�snel�naar�bladzijde�18!

Dat�de�AHV�een�eigen�‘landje’�heeft,�zal�voor�velen�
nieuw�zijn.�Herman�Sentrop�vertelt�honderduit�over�
dit�‘landje’,�over�het�verleden�maar�vooral�over�de�
toekomst.�Hij�doet�zijn�verhaal�in�‘In�gesprek�met…’�
en�roept�alle�leden�op�om�een�keer�met�eigen�ogen�
te�komen�kijken.�De�koffie�staat�klaar!

Verder�gaan�we�in�deze�editie�penvissen�met�
�Rombout�van�Schie,�volgen�we�Ruud�Visser�in�zijn�
strooptochten�langs�de�majem�van�Mokum�op�zoek�
naar�karpers,�vertelt�Alex�van�der�Velden�hoe�het�nu�
allemaal�zit�met�de�nieuwe�regelgeving�en�verhaalt�
Daniël�Beijk�hoe�hij�jaarlijks�een�kilometer�vis�uit�het�
IJ�weet�te�‘tikken’.�Kortom,�een�blad�met�voor�een-
ieder�wat�wils.

Ik�wens�u�allen�veel�lees-�én�visplezier,�ook�in�2013!
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Oproep!

In een komende editie van AHV VISSEN Magazine zal de 
redactie aandacht besteden aan persoonlijke websites 
die handelen over het sportvissen in Amsterdam. Heb 
jij een website of een blog? En vind je het leuk om wat 
extra aandacht te krijgen? Stuur dan een mail met je 
motivatie naar rolfbouman@gmail.com 
Je ontvangt dan een korte vragenlijst en wellicht sta jij 
straks met jouw site in het verenigingsblad!
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Mo
kum

s’ m
ajemKarpers vangen in  Mokums’ majem

Er is veel water in onze stad. Amsterdam staat in Nederland 

bekend om zijn grachtengordel, maar er is zoveel meer water. En 

in al die wateren zwemmen vissen, alle soorten en maten. Sinds 

jaar en dag staat karper voor mij bovenaan mijn lijstje en slokt 

daarbij mijn meeste vistijd op. ‘Gelukkig hebben we niet zoveel 

keus.’ Enorm diepe zandwinningsputten, ondiepe veenmeren, 

grote kanalen, ondiep cultuurwater, het IJ, het Markermeer, de 

Amstel, onze grachtengordel. Bedenk het en ‘wij’ hebben het. 

Amsterdam heeft het!

Ruud�Visser

Een�vissersleven�is�te�kort�om�
de�onderste�steen�boven�water�
te�vissen�op�al�die�hierboven�
genoemde�wateren.�Door�te�anti-
ciperen�op�de�mogelijkheden�en�
zeker�ook�de�onmogelijkheden�is�
het�echter�wel�haalbaar�om�overal�
een�visje�te�vangen.�Ik�spring�als�
een�vlo�op�een�hondenvacht�van�

majem�naar�majem.�Dan�weer�
struinend�in�één�van�de�vele�
parkwateren,�dan�weer�een�aantal�
nachten�doorhalend�op�een�groot�
watersysteem.�Door�mezelf�aan�
een�aantal�‘visregels’�te�houden,�
lukt�het�me�vaker�wel�dan�niet�om�
een�vis�te�vangen.�Weet�je�wat�het�
is?�Er�is�meer�water�dan�vis!�Denk�

als�een�vis,�vis�als�een�reiger.�Zit-
ten�de�weersomstandigheden�een�
beetje�tegen,�dan�gaat�zelfs�Piet�
Vogel�zonder�vis�naar�huis.�

Stekkies zoeken
De�karper�heeft�vaak�‘vaste’�plek-
ken�waar�ze�zich�vergissen�in�
onze�onderlijn.�Hoe�hoger�de�
watertemperatuur�is,�des�te�meer�
plekken�ze�van�een�waterpartij�aan�
doen.�Met�deze�condities�houd�ik�
ook�rekening�bij�mijn�stekkeuze.�
Door�de�kracht�die�de�vissen�nu�
hebben�ga�ik�obstakelplekken�uit�
de�weg.�Het�is�niet�nodig�om�de�
vissen�daar�‘nu’�te�verspelen�als�
ze�in�de�winter,�in�slomere�condi-
ties,�makkelijker�erbij�weg�zijn�te�
houden.�In�de�warmere�maanden�
durf�ik�ook�wel�wat�aas�te�gebrui-
ken.�In�sommige�gevallen�houdt�
dat�in�dat�ik�een�slordige�100�kg�
per�week�aan�voer�inzet.�Dit�doe�
ik�niet�voor�collega�snelle�Henkie,�
vlugge�Japie�of�Ho�&�Mo�maar�
voor�m’n�‘eigen’.�Ik�zoek�dus�stille�
hoekjes�uit�om�dit�te�doen.�Zijn�er�
veel�collegavissers�aan�het�vissen,�
zoals�op�de�Sloterplas�geregeld�
het�geval�is,�dan�blijf�ik�het�liefst�
een�week�op�een�stek�zitten�om�
zo’n�voerplek�op�te�bouwen�en�
zelf�af�te�romen.�Gelukkig�is�er�
meer�water�in�de�‘buurt’�waar�je�
lekker�ongestoord�je�eigen�ding�
kan�doen.

Aangekomen�bij�ieder�willekeurig�
water�van�de�AHV,�observeer�ik�als�
eerste�de�andere�vissers,�de�wind-
richting�en�de�zonkant.�Ook�speur�
ik�naar�obstakels,�watervogels�en�
natuurlijk�naar�vis-activiteit.�Soms�
ben�ik�na�een�lange�dag�lopen�en�
speuren�er�nog�niet�uit,�dan�voer�
ik�verschillende�interessante�plek-
ken�aan�om�ze�daarna�af�te�vissen.�
Vaak�is�dan�een�uurtje�hengelen�al�
genoeg�om�de�vis�te�vinden.�Als�ze�
niet�in�jouw�zone�zwemmen,�vang�

je�ze�niet.�Door�diverse�pen-voer-
plekjes�te�maken�en�beurtelings�
af�te�vissen,�is�een�visplek�voor�
de�nacht�sneller�gevonden.�Dit�
lukt�niet�op�ieder�water,�dan�is�het�
simpelweg�weer�zoeken�geblazen.�
Sessie�hier,�sessie�daar.

Dobbervissen
Te�allen�tijde�pas�ik�mijn�materiaal�
aan�naar�de�omstandigheden�ter�
plekke.�Een�klein�parkwater�op�
een�mooie�windstille�dag?�Een�
klein�pennetje�uitgelood�op�mijn�
haakaas.�Op�stromend�water�
gebruik�ik�liever�een�grote�dob-
ber�met�wat�meer�lood.�Alleen�
vissen�of�in�ieder�geval�een�stuk�
uit�elkaar�is�belangrijk�voor�de�
rust�op�je�visplek,�ouwehoeren�
tijdens�het�penvissen�staat�garant�
voor�een�blank!�Minder�vervelend�
zijn�de�bijvangsten�van�andere�
vissoorten�met�deze�manier�van�
vissen.�Een�mooie�hoge�opsteker�
betekent�meestal�zo’n�slijmjurk�
en�een�snelle�aanbeet�een�karper.�
Waar�zijn�ze�niet�mee�te�vangen?�
Ik�gebruik�meestal�de�volgende�
aassoorten;�10/15mm�boilies,�
Frolic�mini,�zoete�maïs�uit�blik,�
zachte�kattenbrokjes�uit�blik,�dui-
venvoer,�hennepzaad,�tijgernoten,�

een�gekookt�aardappeltje:�op�
de�manier�van�‘ouwe�Mokum-
mer’�Frans.�Een�beetje�zout,�niet�
te�zacht�gekookt�en�in�een�‘dip’�
gedoopt�voor�het�inleggen.�Vele�
wegen�leiden�naar�Mokum.

Zittend achter de piepers
Boten�zijn�voor�mij�bijna�niet�meer�
weg�te�denken�bij�deze�tak�van�
het�karpervissen.�Op�wateren�met�
taluds�en/of�wierbedden,�zal�ik�
de�vis�altijd�uit�een�boot�moeten�
afmatten.�Op�wateren�waar�dit�
niet�hoeft,�maak�ik�graag�gebruik�
van�een�voerboot�of�een�buikboot�
(red:�bellyboat).�Buiten�het�veilig�
drillen,�helpt�een�boot�je�onderlijn�
en�je�voer�perfect�te�positioneren.�
Deze�moeite�neem�ik�om�de�vele�
uren�aan�het�water�zo�optimaal�
mogelijk�te�benutten.�Ook�kan�je�
in�combinatie�met�deze�hulpmid-
delen�voerpatronen�maken�om�
anders�dan�andere�vissers�bezig�te�
zijn.�De�karpers�zijn�bepaald�niet�
achterlijk.�Dit�is�op�veel�onder-
waterbeelden�waar�te�nemen.�
Toch�zijn�wij�als�visser�altijd�in�het�
voordeel,�wij�kunnen�denken,�een�
karper�niet!�Een�karper�is�en�blijft�
een�vis�die�instinctief�handelt.�
Strakke�lijnen�zorgt�voor�argwaan�

bij�de�karpers.�Regelmatig�voeren�
helpt�die�argwaan�weg�te�nemen,�
zo�simpel�kan�het�zijn.�

Bij�een�hoge�watertemperatuur�
gebruik�ik�vaak�25�tot�30�mm�boi-
lies�om�geen�‘last’�van�brasems�
te�hebben.�Is�er�een�beperkte�
brasempopulatie?�Dan�wil�ik�wel�
kleiner�gaan.�Voor�instant-sessies�
neem�ik�graag�een�emmer�dui-
venvoer�of�hennepzaad�mee.�Dit�
om�de�plek�sneller�op�gang�te�
brengen.�Mijn�gemiddelde�onder-
lijnlengte�is�zo’n�30�cm.�Het�lood-
gewicht�pas�ik�aan�het�viswater�
aan.�In�de�winter�verklein�ik�m’n�
aas�ten�opzichte�van�de�warmere�
maanden.�Ook�maak�ik�nu�meer�
gebruik�van�de�aassoorten�die�ik�
voor�het�dobbervissen�gebruik.�
M’n�onderlijnlengte�kort�ik�in,�mits�
de�bodemsoort�het�toelaat.�Even�
wat�scherper�allemaal�in�verband�
met�het�tragere�azen�van�de�kar-
pers�als�het�koud�is.�

Er�is�een�enorme�diversiteit�aan�
viswater�in�Amsterdam.�Ieder�
water�en�ieder�jaargetijde�kent�
zijn�eigen�specifieke�technieken�
en�mogelijkheden.�Het�is�gewoon�
een�kwestie�van�gaan.�Vissen�
vang�je�nog�steeds�door�te�vissen.�
Thuis�vang�je�ze�niet!� 666

Mokums schilderij, 

goede herinnering.

Denk als een vis, vis als een reiger!

‘Stille’ hoekjes…
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Herman Sentrop, geboren in 1946 op de Jacob van Lennepkade, 

is wat je noemt een bekende Amsterdamse visser. Maar dan 

vooral binnen het karperwereldje, daar staat hij bekend als 

‘The Hermanator’, ‘De Knopenkoning’ en om het allemaal nog 

bloemrijker te maken zijn er zelfs mensen die hem ‘The Lord of the 

Rigs’, noemen. Genoeg reden voor AHV VISSEN Magazine om bij 

Herman op bezoek te gaan en zijn verhaal op te tekenen.

Herman�is�in�eerste�instantie�een�
fanatiek�karpervisser�maar�ook�
zijn�jacht�op�grote�snoek�in�het�
Amsterdamse�mag�niet�weggecij-
ferd�worden.�Naast�het�belagen�
van�dit�‘grote�wild’�op�de�diverse�
zandwinputten�in�en�om�Amster-
dam,�mag�hij�graag�naar�Frankrijk�
gaan.�Maar�het�bekendst�is�Her-
man�wel�vanwege�zijn�ongeëve-
naarde�knoopkunsten.�Er�bestaat�
geen�onderlijn�voor�karper�of�

Herman�heeft�deze�al�honderden�
keren�geknoopt.�Eerst�bij�Hengel-
sport�Osdorp�(PB)�en�later�bij�JRC.�
En�nog�steeds�kom�je�deze�kno-
penkoning�tegen�op�de�diverse�
hengelsportbeurzen.�Daar�zit�hij�
dan,�altijd�op�een�prominente�
plek,�demonstraties�te�geven,�
immer�omringd�door�een�groep�
stoere�mannen�die�vooroverge-
bogen�en�doodstil�zijn�techniek�
proberen�af�te�kijken.

Herman en de AHV
Na�zijn�pensioen�besloot�Herman�
om�zich�meer�te�gaan�inzetten�
voor�de�Amsterdamse�Hengel-
sportvereniging.�Tijdens�de�in�
2012�gehouden�Algemene�Leden-
raadvergadering,�stelde�hij�zich�
beschikbaar�voor�een�bestuurs-
functie�en�werd�gekozen.�Als�er�
gevraagd�wordt�naar�zijn�beweeg-
redenen�(een�bestuursfunctie�kost�
immers�veel�vrije�tijd),�antwoordt�
hij:�‘Ik�heb�mijn�hele�leven�lang�al�
profijt�gehad�van�de�vereniging,�
nu�is�het�mijn�beurt�om�een�steen-
tje�bij�te�dragen�en�als�het�kan�wil�
ik�graag�mijn�kennis�overdragen�
aan�de�jeugd.’

Het AHV-landje
Om�meteen�maar�woord�bij�daad�
te�voegen�heeft�Herman�samen�
met�mede�bestuurslid�Giel�Burée�
en�ledenraadlid�Marco�Poelgeest�
het�voortouw�genomen�om�het�
AHV-landje�opnieuw�in�te�richten�
en�geschikt�te�maken�voor�onder-
meer�jeugdactiviteiten.�Het�AHV-
landje?�Sinds�wanneer�heeft�de�
AHV�een�landje?�De�vereniging�is�
de�oudste�bewoner�van�het�stuk�
land�aan�de�zuidoostelijke�oever�
van�de�Sloterplas.�Samen�met�de�
Watersportvereniging�Sloterplas�
en�de�Kanoclub�Sloterplas,�wordt�
deze�‘hoek’�van�de�oever�al�sinds�
jaar�en�dag�gebruikt�door�de�AHV.�
De�laatste�jaren�diende�het�ter-
rein�voornamelijk�als�opslag�voor�
materialen�van�de�Commissie�
Waterbeheer�en�een�paar�keer�per�
jaar�om�aangeleverde�uitzetspie-
gels�te�selecteren�en�te�fotogra-
feren.�Het�‘landje’�werd�dus�niet�
echt�optimaal�gebruikt.�Daar�moet�
nu�verandering�in�gaan�komen!
Bij�aankomst�aan�het�Christof-

fel�Plantijnpad�wordt�al�direct�
duidelijk�dat�er�hard�gewerkt�
wordt.�Grote�betonplaten�vormen�
een�terras�daar�waar�voorheen�
slechts�een�modderig�grasveld�
was.�Een�porto-cabin�dient�als�
clubhuis.�‘Iedereen�is�welkom’,�
stelt�Herman.�Het�is�duidelijk�dat�
de�laagdrempeligheid�voorop�
staat.�Herman�geeft�aan�dat�het�de�
bedoeling�is�om�ook�een�eenvou-
dige�trailerhelling�aan�te�brengen�
alsmede�een�serie�hardhouten�
steigers.�Daarnaast�wordt�er�
gekeken�naar�de�mogelijkheden�
voor�de�aanschaf�van�een�aantal�
visboten�voor�verhuur.�In�de�jaren�
’80�was�dit�ook�al�het�geval�en�dat�
beviel�destijds�prima.

Activiteiten
‘Iedereen�is�welkom,�maar�het�
moet�geen�koffiehuis�worden’,�
vertelt�Herman,�‘het�is�de�bedoe-
ling�dat�we�activiteiten�gaan�orga-
niseren�voor�onze�leden�maar�ook�
bijvoorbeeld�voor�kinderen�buiten�
de�vereniging.�Het�is�in�deze�tijd�
van�louter�computerspelletjes�
belangrijk�om�de�jeugd�kennis�
te�laten�maken�met�de�natuur�en�
waar�kan�dat�beter�dan�aan�de�
waterkant?’�Er�zijn�ideeën�genoeg,�
Herman�zelf�zal�knoopmiddagen�
en�–avonden�voor�zijn�rekening�
nemen�(zie�elders�in�deze�editie)�
terwijl�Giel�contact�aan�het�leggen�
is�met�scholen�in�het�basisonder-

wijs;�een�stukje�praktische�bio-
logieles�gevolgd�door�een�potje�
precisie-werpen�vormt�natuurlijk�
ook�een�fantastisch�leuk�uitje�voor�
een�groep�7�of�8.�Vanzelfsprekend�
wordt�er�ook�aan�de�karpervisser�
gedacht,�daar�staat�de�Sloterplas�
immers�landelijk�bekend�om.�
In�2013�zal�op�10�t/m�12�mei�de�
fameuze�karperkoppelwedstrijd�
weer�worden�georganiseerd�en�
deze�keer�dient�het�‘AHV-landje’�
uiteraard�als�uitvalsbasis!

Addertje 
Terwijl�Herman�en�kornuiten�dus�
enorm�goed�bezig�zijn�om�het�
AHV-landje�terug�op�de�kaart�te�
zetten�en�het�een�maatschap-
pelijke�functie�te�geven,�heeft�het�

stadsdeel�hele�andere�plannen!�In�
2012�zijn�er�tijdens�de�Sloterplas-
conferentie�van�stadsdeel�Nieuw-
West�een�aantal�zeer�ingrijpende�
voorstellen�ingediend�om�direct�
aan�de�Sloterplas�een�aantal�hore-
cagelegenheden�alsmede�een�
hotel�te�bouwen.�Zo�ook�op�het�
terrein�van�de�AHV.�Eén�van�de�
door�het�stadsdeel�gehanteerde�
argumenten�luidt�dat�op�deze�
wijze�het�Sloterplasgebied�een�
trekpleister�voor�heel�Amsterdam�
zou�worden.�Aan�het�feit�dat�de�
meeste�Amsterdammers�niet�snel�
in�een�hotel�in�Amsterdam�gaan�
vertoeven,�wordt�voorbij�gegaan.�
Wat�erger�is,�is�dat�ook�nu�weer�
een�stukje�natuur,�vrije�recreatie�
en�de�mogelijkheid�tot�ontspan-
ning�dreigt�te�verdwijnen.�Het�
stadsdeel�heeft�een�interneten-
quête�gehouden�waar�vooralsnog�
de�uitslag�niet�van�bekend�is.

Herman aan het woord
‘Natuurlijk�hoop�ik�dat�we�gewoon�
door�kunnen�gaan�met�alles�waar�
we�mee�bezig�zijn.�Iedereen�is�zo�
enthousiast!�Hoe�het�ook�uitpakt�
met�de�plannen�van�het�stadsdeel,�
wij�gaan�niet�bij�voorbaat�al�bij�
de�pakken�neerzitten.�Je�ziet�het�
‘landje’�iedere�week�mooier,�beter�
en�leuker�worden�en�ook�zien�we�
steeds�meer�nieuwe�gezichten.�Het�
jaar�2013�wordt�doorslaggevend,�ik�
heb�er�in�ieder�geval�veel�vertrou-
wen�en�reuze�veel�zin�in!’� 666

Het AHV-landje, nu 

nog een beetje kaal 

maar wel lekker 

opgeruimd!

In het ‘clubhuis’, druk telefoneren met het stadsdeel.

Herman Sentrop

Herman vist graag vanuit de boot op alles dat bijt!

In gesprek met…
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�
Buiten�de�AHV-wateren�is�er�wel�iets�aan�de�hand�
met�het�nachtvissen.�Nu�het�nachtvisverbod�is�
geschrapt,�is�er�een�nachtvistoestemming�ingevoerd�
middels�een�hologramsticker�op�de�VISpas.�Hiermee�
is�het�nachtvisverbod�dat�is�opgeheven�eigenlijk�
meteen�weer�ingevoerd�door�de�georganiseerde�
sportvisserij.�Reden�hiervoor�is�om�overlast�tegen�
te�gaan�door�de�nachtvissende�hengelsporters.�Daar�
zal�dan�wel�een�flinke�hoeveelheid�controle�op�uit-
gevoerd�dienen�te�worden�door�de�georganiseerde�
hengelsport�in�Nederland.

Ook�hebben�diverse�verenigingen�en�federaties�het�
spoor�gevolgd�wat�door�de�AHV�al�jaren�geleden�
is�uitgelegd.�Het�vissen�met�een�derde�hengel�en�
eventueel�een�tent.�Daarvoor�worden�nu�ook�toe-
stemmingen�uitgegeven�middels�hologramstickers�
op�de�VISpas.�LET�WEL!�Deze�zijn�niet geldig�in�de�
AHV-wateren.�Andersom�zijn�de�nachtverblijfpas�en�
de�derde�hengelvergunning�van�de�AHV�dus�ook�niet 
geldig�in�de�rest�van�Nederland!

Kortom,�als�AHV-lid�zit�u�in�de�eigen�regio�goed,�want�
daarin�blijft�alles�bij�het�oude�vertrouwde,�zowel�voor�
de�derde�hengel,�de�nachtverblijfpas�als�ook�een�
aantal�uitgesloten�viswateren�welke�speciaal�voor�u�
als�AHV-lid�zijn�gereserveerd.�En�ik�kan�het�niet�vaak�
genoeg�als�advies�geven:�lees�uw�vergunningboekjes�
door,�ze�zitten�er�niet�voor�niets�bij,�en�stel�uzelf�op�de�
hoogte�van�de�veranderde�regelgeving.

Veel�visplezier�aan�de�waterkant�toegewenst�in�het�
nieuwe�(vis)jaar.� 666

Alex�van�der�Velden

vissen, nummer 1, februari 2013magazine

Colu
mnAlles onder controle

9

Voor�ons�als�hengelaars�is�er�sinds�vorig�jaar�oktober�
het�één�en�ander�veranderd.�Wetsartikelen�in�de�Vis-
serijwet�1963�zijn�gewijzigd�waardoor�de�mogelijkhe-
den�om�te�kunnen�vissen�zijn�uitgebreid.�
Zo�is�het�verbod�om�de�worm�als�aas�te�gebruiken�in�
de�maanden�april�en�mei�uit�het�wetboek�geschrapt.�
Het�vissen�met�wormen�door�wedstrijdvissers�is�
zo�mogelijk�geworden,�maar�dus�ook�het�vissen�op�
baars�in�de�gesloten�tijd,�dit�terwijl�een�kleine�twister�
weer�niet�is�toegestaan.�Dat�zal�weer�diverse�discus-
sies�geven�aan�de�waterkant.

Een�andere�regel,�met�betrekking�op�snoekvissen,�is�
deels�gelijkgetrokken�met�de�gesloten�tijden�voor�het�
vissen�met�kunstaas�of�dode�aasvis�op�snoekbaars�
en�baars.�De�gesloten�tijd�van�snoek�is�nu�verkort�tot�
31�mei,�zodat�vanaf�1�juni�ook�op�snoek�gevist�mag�
worden�maar…�de�gesloten�tijd�voor�snoek�gaat�
nog�wel�in�op�1�maart,�daar�is�niets�aan�veranderd.�
Ook�zijn�er�een�aantal�vissoorten�onder�de�werking�
gekomen�van�de�Visserijwet.�Over�de�Meerval�zal�
ik�het�niet�hebben,�daar�heeft�ieder�visblad�het�al�
over�gehad.�Ook�de�graskarper�staat�vanaf�heden�
in�de�Visserijwet�en�zou�dus�uitgezet�kunnen�gaan�
worden,�echter�nu�zonder�de�benodigde�ontheffing�
van�het�ministerie�wat�een�eventuele�uitzet�van�deze�
‘levende�ecologische�maaiboot’�vergemakkelijkt.

Nachtvissen�is�met�het�schrappen�van�het�nachtvis-
verbod�nu�ook�wettelijk�toegestaan.�Als�AHV-lid�zult�
u�hier�in�de�praktijk�niets�van�merken,�immers,�de�
AHV�had�voor�haar�leden�al�tientallen�jaren�een�spe-
ciale�ontheffing�van�het�ministerie,�zodat�in�vrijwel�
alle�wateren�van�de�AHV�’s�nachts�gevist�kon�wor-
den.�Daar�verandert�dus�niets�aan.

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

Als u als lezer van ons magazine VISSEN deze column 

leest, is het nieuwe jaar alweer een week of wat 

gaande. Voor mij een uitgelezen mogelijkheid om 

iedereen nog de beste (vis)wensen voor 2013 te doen toekomen.
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Joris�Weitjens

Over elke terugmelding valt wel iets aardigs of interessants 

te vertellen, maar sommige projectspiegels zijn echte 

aandachttrekkers. Zoals no. 37 van de lichting oktober 2002. 
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De Verstekeling

Zijn�(het�is�denk�ik�een�kuiter,�
maar�‘haar’�klinkt�niet)�verhaal�
begon�op�15�oktober�2002,�of�
liever�een�paar�dagen�eerder�toen�
de�vis�in�een�grote�transportwa-
gen�meereisde�van�een�kwekerij�
diep�in�Duitsland�naar�Valkens-
waard.�De�vis�kwam�daarna�

terecht�in�de�OVB-wagen�met�als�
bestemming:�Zuider�Amstelka-
naal,�Beethovenstraat�in�Amster-
dam-Zuid.�Daar�stond�een�tiental�
vrijwilligers�klaar�om�de�ruim�
250�spiegelkarpers�van�het�type�
Valkenswaard�te�fotograferen.�
Ik�weet�nog�hoe�enthousiast�we�
waren�over�de�beschubbing�van�
deze�partij�spiegels.�De�één�nog�
fraaier�dan�de�ander,�de�bouw�
was�prima,�de�staartpartijen�goed�
verzorgd,�alleen�het�formaat�viel�
iets�tegen.�Net�als�een�jaar�eerder�
zaten�er�een�paar�kale�visjes�tus-
sen�die�duidelijk�niet�van�het�Val-
kenswaardtype�waren.�Bestemd�
voor�Weihnacht�en�toevallig�in�
de�verkeerde�vijver�terechtgeko-
men?�Veel�groter�dan�de�spiegels�
van�de�Hollandse�tak�waren�ze�
trouwens�niet.�Onze�‘Verstekeling’�

bracht�een�schamele�1150�gram�
op�de�schaal,�bij�39�cm.

Gestage groeier
Het�goede�gevoel�over�de�lichting�
2002�sloeg�snel�om.�Pas�diep�in�
2004�werd�de�eerste�teruggemeld�
en�ook�in�de�jaren�die�volgden,�
bleef�het�angstig�stil�rond�deze�
fraaie�spiegels.�De�uitval�in�de�
eerste�winter�moet�enorm�zijn�
geweest�want�het�percentage�
teruggemelde�vissen�is�veruit�het�
laagste�van�alle�uitzetlichtingen�
sinds�1998.�In�juli�2006�ving�ik�in�
de�Amstel�een�bleek,�kaal�Duits�
visje�van�ruim�16�pond.�Niet�
te�vinden,�tot�ik�bij�toeval�het�
2002-archief�voor�me�had�lig-
gen.�Verstopt�tussen�die�prachtig�
beschubde�Valkenswaarders:�een�
kaal,�lelijk�eendje,�een�versteke-
ling:�bingo!

Vrijwel�elk�jaar�werd�de�vis�wel�
een�keer�gemeld�in�een�vrij�
beperkt�gebied.�Eind�2009�ving�ik�
‘m�vanuit�m’n�bootje�bij�de�Ber-
lagebrug�op�26�pond�bij�ruim�80�
cm.�Geen�lelijk�eendje,�wel�spook-
achtig�bleek�en�vooral�imposant.�
We�mochten�gaan�geloven�dat�
deze�verstekeling�weleens�de�
nieuwe�Naeffje,�met�ruim�22�kilo�
nog�steeds�de�recordspiegel�van�
de�Amstelboezem,�kon�worden.�
We�hadden�al�genoeg�snelle�
groeiers�gezien,�het�zijn�echter�de�
gestage�groeiers�die�later�records�
breken.�
In�2010�gaf�‘De�Verstekeling’�niet�
thuis.

De weg kwijt? 
In�maart�2011�werd�ik�gebeld�
door�beroepsvisser�Van�Wijk.�Hij�
was�aan�het�vissen�op�De�Die-
men�en�had�twee�mooie�spiegels�
gevangen,�of�ik�ze�misschien�
wilde�komen�fotograferen.�Ik�liet�
alles�vallen�waar�ik�mee�bezig�

was�en�scheurde�met�camera�
en�meetspullen�naar�de�Derde�
Diem.�Daar,�voor�het�huis�van�
Smeenk,�zouden�ze�zijn�opgesla-
gen.�Smeenk�was�niet�thuis.�In�
een�grote�drijvende�bak�zag�ik�
twee�schimmen.�Daarnaast�lag�
een�‘schepnet’�met�een�stalen�
steel�van�een�meter�of�drie.�Je�
moest�al�de�nodige�kracht�heb-
ben�om�dat�geval�op�te�tillen�laat�
staan�om�daarmee�schimmen�
te�vangen.�De�zon�scheen�op�z’n�
maarts,�weldadig�en�vrolijk.�Ik�
was�blij�dat�er�geen�pottenkijkers�
waren�en�kreeg�ze�uiteindelijk�te�
pakken.�Het�waren�allebei�vissen�
waarvan�ik�het�sterke�vermoeden�
had�dat�ik�ze�kende.�Een�daarvan�
bleek�‘De�Verstekeling’�te�zijn.

Overzichtskaartje.

Wat�zou�het�doen�met�een�karper�
om�gevangen�te�worden�in�een�
zegen�op�de�Tweede�Diem�en�uit-
gezet�te�worden�op�de�Derde�aan�
de�andere�kant�van�het�kanaal?�
Dat�het�Amsterdam-Rijnkanaal,�
met�z’n�stalen�damwanden,�
onvriendelijk�is�voor�zoogdieren�
die�naar�de�overkant�willen�is�
bekend�en�logisch,�maar�ook�kar-
pers,�weten�we�dankzij�ons�SKP,�
steken�niet�allemaal�zomaar�over.�
Zou�ons�‘futuretarget’�de�weg�wel�
terugvinden?�Het�antwoord�kwam�
sneller�dan�ik�had�verwacht.

Half�mei�2011�kreeg�ik�een�terug-
melding�van�een�licht�gehavende�
Duitser�van�25�pond�gevangen�bij�
de�Hollandse�brug�in�het�Gooi-

meer.�Het�duurde�weer�even�voor�
ik�doorhad�dat�het�‘De�Versteke-
ling’�was,�afgepaaid�en�wel!�Hoe�
was-ie�daar�terecht�gekomen?�
Niet�door�het�spuisluisje�bij�
Smeenk,�want�dat�staat�slechts�
een�enkele�keer�bij�extreem�
hoog�water�open.�Dan�moest-ie�
haast�wel�door�de�Oranjesluizen�
(route�1)�zijn�gegaan�of�door�de�
sluis�in�Muiden�(route�2).�Project-
spiegels�die�na�jaren�terugkeren�
naar�een�plek�uit�een�eerdere�
periode�van�hun�leven,�zijn�geen�
zeldzaamheid,�maar�‘De�Versteke-
ling’�achtte�ik�voorlopig�verloren�
voor�de�Amstel�en�daarmee�ook�
voor�mijn�haak�en�dat�vond�ik�
best�jammer.

Terug
Vlak�na�kerst�van�dat�jaar�was�het�
uitgesproken�visweer:�zacht�en�
donker.�M’n�snoekdobber,�een�
lichtvangend�baken,�ging�aarze-
lend�aan�de�wandel.�Karpers�zijn�
tam�in�de�winter.�Ik�vond�dat�niks�
erg.�Ik�had�een�spookachtige�flank�
gezien�en�twee�halve�manen.�Ik�
hoorde�mezelf�praten:�‘zo,�je�bent�
terug.�Dat�is�leuk,�dat�is�leuk.�Kom�
maar,�goed�zo�jongen:�verloren�
zoon.’
Precies�op�de�plek�waar�ik�‘De�
Verstekeling’�in�2006�voor�het�
eerst�had�gevangen�stond�ik�‘m�
nu�te�wegen�en�te�meten.�Het�
pondje�dat-ie�voor�de�30�pond�
tekort�kwam�had�ik�hem�en�mij�
best�gegund.
Zien�we�elkaar�nog�een�keer�
terug,�maat?� 666Eerste terugmelding 

zomer 2006. (1)

Herfst 2009: wat gaat dat worden? ( 3 + 4)

De weg kwijt? Terugmelding van het Gooimeer! (6) December 2011: ‘De Verstekeling’ terug bij af. (7)
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AHV Vrijwilligersdag 2012
De�vrijwilligers�van�de�AHV�
zijn�de�ruggengraat�van�onze�
vereniging.�Om�hen�te�bedan-
ken�voor�hun�belangeloze�inzet�
in�het�afgelopen�jaar�werd�op�
zaterdag�10�november�2012�een�
verzorgd�dagje�uit�voor�bestuur,�
ledenraad-�en�commissieleden,�
vrijwilligers�en�hun�partner�
georganiseerd.�
�
In�de�ochtend�werd�verzameld�
bij�de�poort�van�Artis,�het�
hoofdstedelijke�dierenpark.�
Na�ontvangst�met�taart�en�een�
warme�drank,�gaven�de�gidsen�
van�Artis�een�kijkje�achter�de�
schermen.�Met�name�de�rond-
leidingen�bij�de�olifanten�en�het�
aquariumgebouw,�waren�zeer�
interessant.�Na�afloop�kwamen�
de�vrijwilligers�bijeen�om�samen�

een�lunch�te�nuttigen.�Daarna�
was�er�nog�de�mogelijkheid�
om�op�eigen�gelegenheid�Artis�
verder�te�verkennen.�Al�met�al�

waren�alle�genodigden�het�er�
over�eens�dat�het�een�gezellig�
samenzijn�en�een�geslaagde�
vrijwilligersdag�was.

In memoriam
Gerrit Burgemeester�is�op�29�november�2012�
op�78-jarige�leeftijd�overleden.

De�heer�Burgemeester�was�in�het�verleden�een�
gewaardeerd�bestuurslid�van�de�Hengelaars-
vereniging�Allen�Eén.�Deze�vereniging�is�in�de�
jaren�tachtig�van�de�vorige�eeuw�gefuseerd�
met�de�toenmalige�Hengelsport�Vereniging�
�Amsterdam�tot�onze�huidige�AHV.

Wij�wensen�de�familie�veel�sterkte.

Aankondigingen
Knoopavond 20 februari
Op�woensdagavond�20�februari�vindt�er�in�het�
clubhuis�op�het�AHV-landje�een�knoopavond�
plaats.�De�avond�duurt�van�19.30�tot�22.00�uur�en�
zal�worden�geleid�door�niemand�minder�dan�
Herman�Sentrop,�de�enige�echte�‘Knopenkoning’!�

Jeugd knoopmiddag 27 februari
Op�woensdagmiddag�27�februari�zal�Herman�
Sentrop�alles�over�knopen�uit�de�doeken�doen�
voor�de�jeugd.�Je�bent�van�13.00�tot�16.00�uur�
van�harte�welkom.�

Adresgegevens�AHV-landje:�
Christoffel�Plantijnpad�1
Voor�meer�info�bel�je�met�Herman:�
06�55�85�49�06
�
Karperkoppelwedstrijd Sloterplas
In�het�weekend�van�10�t/m�12�mei�zal�de�AHV�
weer�de�fameuze�Sloterplas�Karper�Koppel-
wedstrijd�organiseren.�In�de�volgende�editie�van�
AHV�VISSEN�magazine�meer�informatie�over�
hoe�in�te�schrijven�en�het�reglement.�
Inschrijven�kan�nog�niet,�je�agenda�vast�invullen�
natuurlijk�wel!

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

Zeevissen
K	 	penn Affinity LC 8000 van € 194,35 nu € 159,-
K	 penn Surfblaster van € 159,- voor € 129,-
K	 	Strandhengel 3.90 + Mitchell molen € 44,95
K	 	MTI Beach rest telescopisch van +/- 2.50 m hoogte, 

werkelijk top! van € 109,- nu € 69,95
K	 Zeemolen Mitchell 4x gelagerd € 39,95
K	 	Carbon Star boothengel 2.40 mtr 300 gram
 van € 69,- voor € 24,99

K	 penn Sargus 8000 van € 154,95 voor € 115,95
K	 Luxe pilkertas € 14,95
K	 Super zeebaarsmolen president XT 050 nu € 84,95
K	 Mitchell Seabass universe pro 3.00 m 40/00 gr nu € 69,95
K	 	Daiwa drijfpakken van € 229,- voor € 169,95
K	 	Groot assortiment penn hengels bij ons op voorraad!

ALLE LOWRANCE  FIsHFINDERs OP VOORRAAD 
OF ZEER sNEL LEVERBAAR!

Uw fishfinder specialist

prIJZEn VAnAF € 96,95 

Zeeaas
voorradig
K	 Zeepieren
K	 Zagers
K	 Mesheften
K	 Zandspiering
K	 Krabben
K	 Spiering
K	 Bliek

K	 	A.G.M. accu’s voor dieptemeters, langere levensduur, 
 8 Ah, van € 35,- voor € 29,95

SUPERVOORDEEL BIJ HERMANS MARINE

nEEM EEnS EEn KIJKJE 
In OnZE SupErSTOrE

MET EEn OppErVLAKTE 
VAn 2500 M2Aanbiedingen

K	 Coleman Xtreme 52QT 
 van € 119.99 voor € 79.99
K	 Coleman Xtreme 70QT 
 van € 129.99 voor € 89.95
K	 Coleman Xtreme 100QT 
 van € 179.99 voor € 129.95

nIEuw BInnEn
SpIn FISHEr V VAnAF € 119,95
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De�boilie-�en�rigrevolutie�van�
de�beginjaren�’90�heeft�er�voor�
gezorgd�dat�vele�jeugdige�vis-
sers�niet�echt�bekend�zijn�met�
de�‘thrills’�van�het�traditionele�
penvissen.�Dit�is�erg�jammer�want�
het�is�een�zeer�primaire�vorm�van�
vissen,�waarbij�er�een�voelbare�
band�is�met�de�natuur�en�het�
blijkbaar�toch�nog�in�de�moderne�
mens�aanwezige�jachtinstinct�
hevig�oplaait.

Contact met de vis
Penvissen�heeft�namelijk�alles�te�
maken�met�observeren,�spotten�

Amsterdamse Pen hengel Praat
Pennen op karper lijkt momenteel in populariteit te winnen, en 

om deze fantastische vorm van vissen weer eens onder de loep 

te nemen, hierbij wat hengelpraat van een penvisser in hart en 

nieren. Er is in hengelsportland door de jaren heen nogal wat 

gepubliceerd over penvissen op karper en de daarbij behorende 

hengel. De bekende Amsterdamse karpervisser Thomas Lont zei 

ooit wijs: ‘Vissen doe je met de hengel in de hand’, en dat is dan 

meteen de definitie van het penvissen in een notendop.

Rombout�van�Schie

en�besluipen�van�de�vis,�waarbij�
we�deze�vaak�tot�op�zeer�korte�
afstand�zullen�moeten�benaderen.�
Dit�laatste�omdat�de�meeste�kar-
pers�zich�het�liefst�dicht�tegen�de�
kant�ophouden,�waar�meer�voed-
sel�te�vinden�is�dan�in�het�midden�
van�het�water�of�op�grote�diepten.�
De�vissen�slurpen�hun�natuurlijke�
voedsel,�bestaande�uit�organis-
men,�vaak�gewoon�van�de�kant�
af,�waarbij�ze�met�hun�lichaam�
haaks�op�de�oever�staan.�Penvis-
sen�speelt�zich�daarom�vaak�af�tot�
maximaal�één�meter�uit�de�wal-
lenkant.

De�echte�recordkarpers�zullen�
overigens�niet�heel�vaak�met�de�
penhengel�gevangen�worden.�De�
reden�is�simpel;�deze�echte�gigan-
ten�zijn�gewoon�zeer�oud�en�door�
vangstervaringen�schuw�gewor-
den.�De�nabijheid�van�een�visser,�
hoe�voorzichtig�deze�ook�is,�wordt�
meteen�opgemerkt�en�de�vis�zal�
zich�direct�uit�de�vinnen�maken.�
Het�is�de�grote�afstand�tussen�
visser�en�vis�die�tijdens�het�vissen�
met�een�vastloodsysteem�meestal�
de�doorslag�geeft�voor�het�vangen�

van�relatief�meer�grote�exem-
plaren.�Ook�liggen�veel�goede�
karperstekken�eenvoudigweg�
buiten�bereik�van�de�penvisser.�
Daarnaast�zullen�de�meeste�pen-
vissers�nooit�van�die�lange�sessies�
maken�als�hun�tentbewonende�
vakgenoten.�In�tegenstelling�tot�
bij�het�vissen�op�afstand�echter,�
kan�de�penvisser�het�karperleven�
van�zeer�dichtbij�observeren;�
silhouetten�en�schimmen�onder�
water,�kolkjes�en�bellen,�stofwol-
ken,�een�staart�die�recht�omhoog�
staat�naast�de�pen,�een�rug�die�uit�
het�water�steekt.�Enfin,�een�heel�
scala�aan�karperactiviteit�is�zo�van�
zeer�dichtbij�te�volgen.�De�penner�
is�dus�meer�in�direct�contact�met�
de�vis.�Zo�ook�bij�het�aanslaan:�de�
eerste�run�is�vaak�zeer�explosief�
en�sensationeel,�maar�ook�kritiek,�
zeker�in�water�met�obstakels.�En�
dat�maakt�het�natuurlijk�wél�zo�
spannend.

En�juist�dan�komt�het�aan�op�die�
eigenschappen�die�de�penhengel�
tot�zo’n�mooi�instrument�maken;�
buigzaamheid,�schokabsorberend�
vermogen�en�kracht.�Allemaal�
zaken�die�zeker�in�die�eerste�paar�
seconden�hard�nodig�zijn.

Mokumse penhengel-historie
Voor�degene�die�zich�de�afgelopen�
30�jaar�voor�het�penvissen�en�de�
bijbehorende�hengel�is�blijven�
interesseren,�is�de�kans�vrij�groot�
dat�deze�hengel�uit�de�Amster-
damse�school�komt.�Vroeger�
bestond�er�natuurlijk�sowieso�niks�
anders�dan�hengelen�met�de�‘dob-
ber’�zoals�de�pen�toen�nog�heette,�
maar�vanwege�de�fantastische�
penwateren�in�en�rondom�onze�
hoofdstad,�en�het�gegeven�dat�
daar�geschikte�hengels�voor�nodig�
zijn,�is�er�in�Mokum�een�mooie�
penhengeltraditie�ontstaan.�En�
het�gaat�nog�verder.�Behalve�de�

penhengeltraditie�is�er�vanuit�het�
Amsterdamse�ook�grote�invloed�
geweest�op�de�hengelontwikke-
ling�in�breder�verband.�Creativiteit�
en�de�drang�naar�productinno-
vatie,�hebben�vanuit�Amsterdam�
voor�moderne�ontwikkelingen�
gezorgd�binnen�heel�Nederland,�
Europa�en�wellicht�ver�daarbuiten.�
Veel�van�de�eerste�Nederlandse�
hengelbouwers�kwamen�toch�echt�
uit�Mokum!

Hoe�traditioneel�en�primair�het�
ook�moge�zijn,�voor�het�penvissen�
is�de�hedendaagse�beschikbaar-
heid�van�dergelijke�moderne�
materialen�en�innovaties�goed�
nieuws.�Denk�hierbij�aan�veel�lich-
tere,�sterkere�en�toch�zeer�buig-
zame�blanks�(kale�hengeldelen),�
en�de�opkomst�van�nikkel-titanium�
geleide-ogen.�De�echte�liefhebber�
van�bepaalde�traditionele�hengel-
materialen,�zal�overigens�nooit�
schromen�om�functionaliteit�ten�
koste�te�laten�gaan�voor�de�liefde�
van�het�materiaal�zelf.�Zoals�te�

zien�op�internet,�tijdens�de�lan-
delijke�ruilbeurzen,�en�soms�zelfs�
aan�de�waterkant,�is�er�nog�steeds�
belangstelling�voor�‘retro’�materi-
aal,�waarbij�het�veelal�om�nostal-
gie�en�gevoel�gaat.�Denk�aan�het�
visueel�prachtige�splitcane,�of�het�
heerlijk�doorbuigende�holglas.

Hengelkeuze
Toch�hebben�alle�materialen�
hun�eigen�beperking,�waardoor�
de�ideale�standaard�penhengel�
nog�steeds�niet�bestaat.�Dit�laat-
ste�komt�natuurlijk�ook�doordat�
de�keuze�van�een�hengel�altijd�
zal�afhangen�van�persoonlijke�
voorkeur�en�de�omstandigheden�
van�het�te�bevissen�water.�Pen-
hengels�kunnen�in�alle�soorten,�
maten�en�prijsklassen�verkregen�
worden.�Voor�de�vissers�bij�wie�
het�penvissen�niet�een�‘way�of�
life’�is�en�deze�vorm�van�visserij�
er�maar�af�en�toe�bij�doen,�zijn�
er�tegenwoordig�diverse�soorten�
behoorlijk�goede�fabriekspen-
hengels�in�omloop�voor�een�zeer�

acceptabele�prijs.�Wie�wat�extra�
geld�opzij�wil�en�kan�leggen,�kan�
persoonlijke�voorkeuren�en�wen-
sen�laten�combineren�in�de�bouw�
van�één�of�meerdere�hengels�op�
maat.�Als�men�zou�moeten�kiezen�
voor�slechts�één�penhengel,�is�
het�wellicht�toch�verstandig�om�
een�niet�al�te�lichte�stok�te�nemen.�
De�meeste�karpers�houden�
zich�immers�op�in�de�buurt�van�
begroeiing�en�obstakels.�Een�stok�
van�13�ft.�en�1,75�lbs.�voor�gebruik�
van�0,28�mm�nylon�is�in�feite�ide-
aal,�en�een�prima�exemplaar�is�al�
beschikbaar�vanaf�€ 75,00.
Lichter�kan�natuurlijk�ook,�maar�
vergis�je�niet:�Cyprinus�Carpio�is�
vaak�sterker�en�sneller�dan�je�ver-
wacht!�

Eén�ding�is�echter�zeker;�de�
Amsterdammer�die�zich�op�het�
penvissen�wil�gaan�toeleggen�zal�
in�ieder�geval�voor�het�opdoen�
van�kennis�en�advies�over�de�
juiste�hengel�de�stad�niet�uit�hoe-
ven.� 666

Deze prachtige 

twintiger rook geen 

‘Lont’.

perfect Amsterdams penkwartet: Schreiner, Spinhoven, peeters en Lont. 30 pond, 30 cm uit de kant. Flex!
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Daniël�Beijk

Van�jongs�af�aan�ben�ik�al�fanatiek�
met�vissen�bezig.�Toen�ik�eenmaal�
in�Amsterdam�kwam�werken�als�
banketbakker�ging�ik�al�gauw�in�
de�Amsterdamse�grachten�vissen.�
Tussen�de�middag�had�ik�1�½�uur�
pauze�en�ging�dan�lekker�vissen.�
Een�beetje�paneermeel�als�voer,�
een�slap�deegje�en�bijna�altijd�vis,�
voornamelijk�blankvoorn�maar�
ook�brasem�en�af�en�toe�een�kar-
per.�Na�mijn�diensttijd�kwam�ik�
weer�terug�bij�de�banketbakker�en�
natuurlijk�weer�vissen�tussen�de�
middag.�Ik�reed�inmiddels�auto�
en�al�gauw�had�ik�het�plan�om�‘s�
morgens�vroeg�voor�mijn�werk�
ook�te�gaan�vissen�in�de�gracht�bij�
het�oude�stadhuis.�Ook�dat�vond�
ik�helemaal�top!�Maar�om�te�stop-
pen�als�je�moest�gaan�werken,�dat�
was�wel�wat�minder�leuk.

De eerste kilometer
Ik�was�altijd�bezig�om�meer�vis�te�
vangen�en�mijn�record�te�breken�
want�het�streven�was�om�een�keer�
in�een�jaar�een�kilometer�vis�te�
landen.�In�het�jaar�1975�lukte�het�
bijna,�ik�kwam�met�6475�vissen�
net�nog�50�meter�te�kort!�Dus�het�
volgende�jaar�maar�weer�probe-
ren,�de�maanden�verstreken�en�
jawel!�In�november�1976�was�het�
dan�zo�ver.�Met�de�vangst�van�
6340�vissen�had�ik�eindelijk�de�
kilometer�bij�elkaar.�Ruim�16�jaar�
heb�ik�alles�bijgehouden,�waar-
door�ik�in�1976�ook�mijn�25000ste�
vis�kon�bijschrijven.�Het�leek�mij�
wel�leuk�om�het�bij�te�houden�
tot�mijn�100.000ste�vis.�Maar�
helaas,�door�drukte�op�mijn�werk�
en�binnen�het�gezin�kwamen�er�
toch�mindere�jaren�waarin�ik�de�
kilometer�niet�meer�haalde.�Tot�
er�een�nieuwe�collega�bij�kwam�
die�mij�adviseerde�om�het�eens�
in�het�IJ�te�proberen�omdat,�zoals�
hij�zei,�daar�veel�maar�ook�grote�
vissen�zitten.�Nou�dat�was�niet�
tegen�dovemansoren,�want�vol-
gens�mijn�berekening�met�vissen�
van�gemiddeld�40�cm,�dan�zou�ik�
er�2500�moeten�vangen�om�aan�
mijn�kilometer�te�komen.�Ik�moest�
echter�erg�wennen�aan�dit�water,�
de�manier�van�vissen�was�anders,�
tevens�moest�ik�mijn�onderlijnen�
aanpassen�vanwege�de�grotere�
vissen,�hierdoor�duurde�het�nog�
12�jaar�alvorens�ik�mijn�50000ste�
vis�ving.

Gevlochten lijnen in opkomst 
In�1988�kwam�de�gevlochten�lijn�
in�opkomst,�dat�zou�het�helemaal�
moeten�zijn.�Puzzelend�met�hoofd-
lijn,�gevlochten�lijn�en�andere�
haken�was�ik�er�eindelijk�uit.�In�

het�eerste�jaar�na�deze�wisseling�
ving�ik�al�meteen�een�record�aan-
tal�brasems.�Inmiddels�had�ik�in�
2000,�dus�weer�12�jaar�later,�de�
stand�op�75.000�vissen�weten�te�
brengen.�2006�werd�mijn�topjaar!�
Met�3775�vissen�kwam�ik�aan�een�
lengte�van�1581�meter!�In�al�die�
jaren�op�het�IJ�heb�ik�het�nooit�
meegemaakt�dat�ik�niets�ving,�ja�
de�ene�keer�ging�het�beter�dan�
de�andere�keer,�vaak�veroorzaakt�
door�de�aanwezige�schepen�of�
roofvissen.�De�verscheidenheid�
aan�vissen�in�het�IJ�is�groot,�
zoveel�verschillende�soorten,�
kanjers�van�harders,�karper,�bliek,�
kopvoorn,�grote�paling,�blank-
voorn,�baars,�kleine�kabeljauw,�
schar,�bot�enzovoort.�Ik�vind�het�
IJ�een�wereldstek!�En�waar�ik�mee�
vis?�Daar�hebben�we�het�eigenlijk�
nog�niet�over�gehad,�gewoon�met�
een�vlok�brood,�klein�beetje�voer�
als�aas�en�je�hebt�weer�een�top�
ochtend!�
In�de�grachten�van�Amsterdam�
vis�ik�nagenoeg�niet�meer,�met�
name�vanwege�het�parkeerbeleid.�
In�2012�ben�ik�63�keer�naar�het�IJ�
geweest�en�de�kilometer�was�al�
snel�een�feit�met�30�tot�60�vissen�
per�dag.� 666

De eerste 50 meter 

van 2013 is alweer 

gevangen!

Op het IJ bulkt het ook van de rovers! 

In de serie ‘Amsterdamse winkeliers 

uitgelicht’ reist de redactie deze keer 

af naar Amsterdam-Zuid. Na 15 jaar in 

Kortenhoef een winkel te hebben gehad 

keerde Henk Peeters in 2009 terug in 

Amsterdam. Peeters Hengelsport, een 

legende in de Rijnstraat.
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Het�eerste�dat�Henk�aangeeft�bij�
binnenkomst:�‘In�2013�verhuizen�
we�naar�Hoofddorp’.�Ondanks�dit�
slechte�nieuws�voor�de�Amster-
damse�sportvisser�vindt�de�redac-
tie�van�VISSEN�het�belangrijk�
om�dit�icoon�nader�toe�te�lichten.�
Henk�Peeters,�72�jaar�jong,�één�
van�de�grondleggers�van�de�
Amsterdamse�hengelbouwschool�
en�fervent�vliegvisser.

De�historie�in�vogelvlucht.�In�1872�
besluit�overgrootvader�Klaas�Snel�
aan�de�Haringpakkerijen�(Prins�
Hendrikkade)�een�werkplaats�annex�
winkel�op�te�starten�in�netten�en�
garen�voor�de�beroepsvisserij.�In�
1908�wordt�de�winkel�omgedoopt�
in�Hengelsport�fa.�K.�Snel�en�in�
1917�komt�Jos�Peeters�in�de�zaak�te�
staan.�We�maken�een�sprongetje.�
In�1947�is�het�Jan�Schreiner�die�
samen�met�Jos�Peeters�het�vis-
sen�met�een�werphengel�populair�
maakt�in�Amsterdam�en�Casting�
Corner�is�geboren.�In�1962�treedt�
Henk�toe�en�dan�gaat�het�hard.
Er�wordt�verhuisd�van�PH-kade�8�
naar�nummer�11�en�zo�langzamer-
hand�wordt�Peeters�Hengelsport,�
zoals�de�winkel�inmiddels�heet,�
een�waar�mekka�voor�de�sportvis-
ser.�Amsterdam�weent�als�in�1994�
de�winkel�verhuist�naar�Korten-

hoef�maar�juicht�als�Henk�in�2009�
besluit�terug�te�keren.�Naar�nu�
blijkt�voor�helaas�slechts�drie�jaar.

Peeters�Hengelsport�is�met�zijn�
Casting�Corner�voornamelijk�
bekend�geworden�door�de�prach-
tige�handgebouwde�hengels,�die�
behalve�functioneel�ook�nog�eens�
pareltjes�voor�het�oog�waren�én�
zijn!�Daarnaast�was�Peeters,�zeker�
in�de�tijd�aan�de�PH-kade,�het�
episch�centrum�voor�de�snoek-
baarsvisser.�Tegenwoordig�is�
het�vooral�de�vliegvisser�die�zijn�
portie�nauwelijks�op�kan�wanneer�
hij�de�winkel�van�Henk�binnen-
wandelt.�‘Ongeveer�60%�van�onze�
handel�bestaat�uit�vliegvismateria-
len’,�aldus�Henk.
Natuurlijk�is�voor�de�liefhebbers�
van�andere�disciplines�binnen�de�
hengelsport�genoeg�keuze.�Het�
vliegvissen�en�het�bouwen�van�
hengels�is�echter�hetgeen�Peeters�
onderscheidt.�Tegenwoordig�is�
het�Jerry�ter�Wengel�die�de�hen-
gels�voor�u�afbouwt.�

De�vraag�die�de�redactie�van�
�VISSEN�altijd�stelt�luidt:�‘Hoe�ga�je�
om�met�de�concurrentie�via�inter-
net?’�Henk�is�gedecideerd�in�zijn�
antwoord:�‘Uiteraard�hebben�wij�
de�prijzen�aangepast,�grote�ver-

schillen�zijn�er�niet�meer�wat�dat�
betreft.�We�hebben�overigens�zelf�
ook�een�goedlopende�webshop,�
dus�we�doen�gewoon�mee!�Maar�
ja,�de�sfeer,�de�gezelligheid,�het�
bakkie�koffie,�de�sterke�verhalen…�
Daarvoor�moet�je�toch�echt�in�een�
winkel�komen.�Dat�zal�op�internet�
nooit�hetzelfde�zijn.’�� 666

Amsterdamse winkeliers 
uitgelicht

Henk peeters en Jerry ter wengel.

Alles voor de vliegbinder en meer!

peeters Hengelsport Amsterdam
Rijnstraat 194
1079 HS  Amsterdam
020 - 644 13 50
www.peetershengelsport.nl

peeters Hengelsport Hoofddorp
Diemermeerstraat 1
2131 DR  Hoofddorp
023 - 555 38 04
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1. De Bosbaan
Witte boekje pag. 7+8
Geschiedenis: De Bosbaan is een roei-
baan die tijdens de crisisjaren werd 
gegraven in het kader van werkverschaf-
fing. Hierdoor hadden roeiers een alter-
natief voor de Amstel en de Ringvaart. 
In 1937, drie jaar na aanvang van de 
graafwerkzaamheden, werden de eerste 
roeiwedstrijden gehouden. De Bosbaan 
is twee keer verbreed, in 1963 van 72 naar 
92 meter i.v.m. het EK roeien en de tweede 
keer in 2001 naar 118 meter, conform 
de nieuwe eisen die voor internationale 
wedstrijdbanen gelden. In 2014 zal het WK 
roeien op de Bosbaan plaatsvinden.

Vismogelijkheden: De Bosbaan staat 
vooral bekend om zijn grote karperbe-
stand. De Karpercommissie van de AHV 
heeft de Bosbaan tot een categorie 3 
water bestempeld, wat betekent dat 
er een bestand zit van overwegend 
kleinere karper met een redelijk aantal 
grotere vissen. De vele witvis vormt 
een uistekende voedselbron voor de 
mooie snoeken en snoekbaarzen op de 
Bosbaan.
 
Bijzonderheden: Doordat het Olympisch 
trainingscentrum voor roeiers én de 
roeivereniging Okeanos aan de Bos-
baan liggen, zijn er periodes waarin er 

niet kan en mag worden gevist. Houd 
hiervoor de ‘Bosbaankalender’ via de 
website van de AHV en uw verenigings-
blad VISSEN in de gaten. Tevens zijn er 
zones die niet bevist mogen worden, 
zie hiervoor het witte boekje. Vanaf 
1 januari 2013 is het vissen op karper 
met gevlochten lijnen verboden. Er zijn 
aan de wegkant drie goed bereikbare 
vissteigers speciaal voor minder validen. 
Het is verboden te vissen vanuit een 
boot.

Conclusie: De Bosbaan is bij uitstek 
geschikt voor de beginnende karpervis-
ser of witvisser. Doordat ook roofvissers 
een goede kans op snoek en snoekbaars 
maken, biedt dit water voor ieder wat 
wils. 

2. De Kweekvijvers
Witte boekje pag. 7+9
Geschiedenis: Het Amsterdamse Bos, 
waar de Kweekvijvers deel van uitma-
ken, is tijdens de crisisjaren aangelegd 
als werkverschaffingsproject voor 
werklozen om een uitkering te kunnen 
ontvangen. Tijdens de bezetting in de 2e 
Wereldoorlog werden hier Joodse werk-
kampgevangenen te werk gesteld.

Vismogelijkheden: Na aanschaf van een 
speciale Kweekvijver-dagvergunning 
kan hier vanaf 1 september tot 30 april 
op karper gevist worden. Een paar jaar 
geleden heeft er een grote winter-
sterfte plaatsgevonden, maar er zwemt 
nog altijd een zeer respectabel aantal 
karpers rond, waaronder enkele oude 
en fraai beschubde spiegels. Met een 

maximale waterdiepte van 2 meter leent 
het water zich goed voor de pen- en 
afstandvisserij. Omdat watervogels hier 
het hele jaar door gevoerd worden is het 
vissen aan de oppervlakte af te raden. 
Met de speciale dagvergunning mag er 
alleen op karper gevist worden!

Bijzonderheden: Vissen in de Kweekvij-
vers is uitsluitend toegestaan indien men 
in het bezit is van de Kweekvijver-dag-
vergunning, deze kan bij de AHV worden 
aangeschaft. Rond de Kweekvijvers 
wordt veel gerecreëerd. Minder validen 
kunnen momenteel eigenlijk alleen bij de 
kanoverhuur aan de grote vijver terecht. 
Dit is echter op een flinke afstand van de 
dichtstbijzijnde parkeerplaats.

Conclusie: Wil je een keer in een bos-
rijke omgeving op karpers vissen die 
nauwelijks worden belaagd? Grijp dan je 
kans op een dag in de maanden septem-
ber tot en met april.

3. De Schinkelpolder
Witte boekje pag. 7+9
Geschiedenis: Het Amsterdamse Bos, 
dat voor een deel in de Schinkelpolder 
ligt, is tijdens de crisisjaren aangelegd 
als werkverschaffingsproject voor 
werklozen om een uitkering te kunnen 
ontvangen. Tijdens de bezetting in de 2e 
Wereldoorlog werden hier Joodse werk-
kampgevangenen te werk gesteld.

Vismogelijkheden: Dit deel van het 
Amsterdamse Bos staat in open ver-
binding met de Kweekvijvers en is het 
enige deel van het bos waar het gehele 
jaar door gevist mag worden. Een paar 
jaar geleden heeft er een grote winter-
sterfte plaatsgevonden, maar net als in 
de Kweekvijvers zwemmen er nog vol-

doende karpers rond en is het roofvisbe-
stand zich aan het herstellen. Met een 
waterdiepte tot maximaal 2 meter, maar 
overwegend ondieper, leent het water 
zich goed voor de pen-, oppervlakte- en 
afstandvisserij. 

Bijzonderheden: Vissen vanuit een boot 
is niet toegestaan. Ook in dit deel van 
het bos wordt op allerlei manieren druk 
gerecreëerd.

Conclusie: Een dagje lekker vissen in de 
natuur? Dan is dit deel van het bos vast 
iets voor jou!

4. De Nieuwe Meer
Witte boekje pag. 7+9
Geschiedenis: De Nieuwe Meer is van 
oorsprong een veenkreek. Bij de droog-
legging van de moerassige Haarlem-
mermeer rond 1850, werd de Nieuwe 
Meer gespaard om onderdeel te worden 
van een belangrijke scheepvaartroute 
tussen de Haarlemmer-Ringvaart en het 
riviertje de Schinkel. Deze laatste gaf 
toegang tot de grachten in Amsterdam. 
Omdat Amsterdam na WOII moest uit-
breiden, werd in de naastgelegen Rie-
kerpolder in 1956 begonnen met zand-
winning ten behoeve van de bouw van 
de Westelijke Tuinsteden (Kolenkitbuurt, 
Slotermeer, Geuzenveld, Overtoomse 
Veld, Slotervaart en Osdorp). Zo ont-
stond de Riekerplas, die uiteindelijk bij 
de Nieuwe Meer werd gevoegd. Ook in 
de Nieuwe Meer zelf werd zand gewon-
nen tot zo’n 30 meter diep.

Vismogelijkheden: Dit diepe, heldere 
water bevat een goed roofvisbestand. 
Baars, snoek en snoekbaars zijn te van-
gen in alle mogelijke maten. Aangezien 
de Ringvaart om de Haarlemmermeer 

één van de oudste meervalbestanden 
van Nederland bevat, zal ook deze vis-
soort hier ondanks het heldere water 
rondzwemmen. Witvis en karper zijn 
alom vertegenwoordigd. Van deze laat-
ste soort kan men overwegend kleinere 
schubkarpers verwachten, maar een 
verrassing is altijd mogelijk. Het is vanaf 
de kant een moeilijk te bevissen water 
door het zeer grillige bodemverloop. 
Steil aflopende taluds met spleten en 
gaten en gestort betonpuin maken het 
vissen op veel plekken vanaf de kant 
onverantwoord. Aan de noordzijde 
bevindt zich naast de haven ‘Onklaar 
Anker’ een trailerhelling. Deze ligt ech-
ter afgelegen en diefstal en vandalisme 
komen voor.

Bijzonderheden: Het water wordt zeer 
druk bevaren door zowel recreatie- als 
beroepsvaart. In de zomermaanden zijn 
er veel badgasten aan de oevers van het 
meer te vinden. Het natuur c.q. recre-
atiegebied ‘De Oeverlanden’ geldt als 
homo-cruise-gebied. 
De Nieuwe Meer is een zogenaamd 
‘derdehengel’-water. Met de juiste 
vergunning is dus het vissen met drie 
hengels toegestaan. Minder validen 
zullen aan dit water moeilijk een visplek 
kunnen vinden.

Conclusie: De Nieuwe Meer is door 
de vele vormen van recreatie geen 
water waar je voor je rust gaat vissen. 
Het is een zeer moeilijk water door het 
dramatische bodemverloop. Dit maakt 
vooral het zogenaamde afstandvissen 
op karper, meerval of snoek vanaf de 
kant op heel veel plaatsen onverant-
woord. Heb je een boot tot je beschik-
king, dan neemt het aantal visstekken 
iets toe. 666

Amsterdam, de diepte in…
‘Amsterdam, de diepte in…’
Het zal u niet ontgaan zijn dat er bij de december editie van 
dit magazine een prachtige waterkaart is meegezonden. 
Het aantal wateren in Amsterdam is teruggebracht tot een 
overzichtelijk aantal van 42 en refereert aan de nummering 
in het nieuwe ‘witte boekje’. De redactie van het AHV 
VISSEN magazine grijpt deze mogelijkheid direct aan 
om een nieuw, vast item te introduceren: ‘Amsterdam, de 
diepte in…’

In iedere editie van het AHV VISSEN magazine zullen de 
komende tijd, in chronologische volgorde, deze wateren 
worden ‘uitgediept’. Wat zijn de bijzonderheden van het 
water, de historie, de toekomst? Wat mag wel, wat mag 
niet? Welke vissen zijn te verwachten en hoe groot is de 
kans dat je ook daadwerkelijk wat vangt? De redactie 
heeft Boudewijn Margadant bereid gevonden om deze taak 
op zich te nemen. We trappen in dit nummer meteen af 
met de wateren 1 t/m 4, de Bosbaan, de Kweekvijvers, de 
Schinkelpolder en de Nieuwe Meer. Op de website van de 
AHV zal deze informatie ook geplaatst worden.
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Anno�2013�wordt�het�aantal�mensen�
dat�de�spanning�van�het�vissen�met�
levend�aas�nog�mee�heeft�gemaakt�
steeds�kleiner.�Het�visje�dat�zenuw-
achtig�wordt,�de�kurk�die�wegzeilt�
en�dan�weer�boven�komt!�Niet�aan-
slaan�nog!�Het�visje�moet�eerst�nog�
gekeerd�worden,�de�dobber�huppelt�
en�trekt�dan�langzaam�weg.�Bam!�
De�enkele�haak�zit�voor�in�de�bek.�
Wat�was�dat�mooi,�maar�die�tijd�is�
over.�Wat�ons�rest�is�het�vissen�met�
dode�visjes.�Anders,�maar�ook�leuk�
en�helemaal�niet�moeilijk.�

Met�de�huidige�watertempera-
turen�trekken�de�snoeken�weer�
naar�elkaar�toe.�Ik�heb�er�geen�
wetenschappelijk�onderzoek�naar�
gedaan�maar�ik�vermoed�dat�ze�
wachten�op�warmere�tijden�en�
dan�direct�gaan�paaien.�Hoe�dan�
ook,�die�clustering�van�snoek�is�in�
ons�voordeel.�Maar�eerst�moeten�
we�‘witjes’�vangen!�Natuurlijk�kan�
je�ook�een�zakje�sardines�bij�de�
visboer�halen,�maar�zelf�vangen�is�
veel�leuker.�En�tegelijkertijd�levert�

Eenvoud 

dient de 

mens.

het�vangen�van�die�witjes�ook�
waardevolle�informatie�op!�Want�
ook�de�voorns,�kolbleitjes�en�kleine�
brasems�liggen�nu�dicht�bij�elkaar.�
En,�wat�denk�je?�Daar�liggen�ook�
die�snoeken!�Dus�als�je�een�grote�
school�witvis�weet�te�vinden�dan�
heb�je�eigenlijk�al�meteen�je�snoek-
stek�te�pakken,�doodsimpel.

Ondanks�dat�je�met�de�VISpas�van�
de�AHV�met�twee�doodaashengels�
mag�vissen,�raad�ik�je�aan�om�
het�bij�één�stok�te�houden.�Met�
slechts�een�enkele�hengel�ben�
je�veel�mobieler�en�uiteindelijk�
vang�je�echt�niet�minder.�Is�het�nu�
belangrijk�om�een�echte�doodaas-
hengel�te�hebben?�Welnee!�De�
eerste�snoek�die�zijn�kop�uit�het�
water�steekt�om�te�kijken�of�er�wel�
met�de�juiste�hengel�gevist�wordt,�
moet�nog�geboren�worden.�Een�
korte�karperhengel�of�een�wat�
langere�spinstok�volstaat.�Op�de�
molen�gewoon�nylon�maar�liever�
gevlochten�lijn.�Je�dient�uiteinde-
lijk�zelf�de�haak�of�dreg�te�‘zetten’�

en�de�rek�in�de�nylon�haalt�een�
hoop�kracht�uit�je�aanslag.

Als�minimalist�en�groot�voorstander�
van�eenvoud�maak�ik�het�mijzelf�
niet�te�moeilijk.�Een�ouderwetse�
snoekdrijver,�een�kogelloodje�en�
een�stalen�onderlijn�voorzien�van�
een�niet�te�grote�maar�vlijmscherpe�
dreg.�Dat�is�alles.�En�natuurlijk�een�
dood�visje.�Vis�je�met�verse,�net�
gevangen�visjes,�vergeet�dan�niet�
een�gaatje�in�de�zwemblaas�te�prik-
ken,�doe�je�dit�niet�dan�blijft�het�visje�
drijven.�Nu�alleen�nog�inwerpen�en�
afwachten.�In�de�winter�bied�ik�mijn�
visje�meestal�een�halve�meter�boven�
de�bodem�aan.�De�snoek�is�koud,�
lui�en�ligt�op�de�bodem�en�heeft�
weinig�zin�om�veel�te�zwemmen.�
Daar�komt�dus�meteen�het�voordeel�
van�het�vissen�met�één�hengel�om�
de�hoek�kijken.�Om�de�paar�minuten�
verplaats�je�de�dobber�een�stukje,�
door�naar�je�toe�te�trekken�of�door�
een�eindje�verderop�in�te�gooien.�Dit�
kan�ook�met�twee�hengels�maar�dat�
maakt�alles,�in�mijn�beleving,�veel�te�
omslachtig.

Aanslaan�doe�je�op�gevoel,�
vis�je�net�zoals�ik�met�een�
enkele�dreg�dan�wacht�
je�een�paar�seconden�
en�geef�je�een�beuk.�
Natuurlijk�sla�je�wel�
eens�mis�maar�dat�
is�nog�altijd�beter�
dan�een�‘slikker’,�
daar�wordt�niemand�
blij�van.�Doodazen�
is�leuk�en�spannend,�
bijna�net�zo�spannend�
als�vroeger�met�levende�
visjes,�alleen�een�stuk�mak-
kelijker!�Probeer�het�maar�
eens. 666

Rolf�Bouman

Januari 2013, een doodaasvis gevangen door mijn Kleine Grote Man.
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Bent u de gefotografeerde visser in de 
rubriek ‘Ben ik dat?’

Meldt�u�zich�dan�persoonlijk,�inclusief�geldige�
VISpas,�op�het�kantoor�van�de�Amsterdamse�
Hengelsport�Vereniging,�Beethovenstraat�178,�
1077�JX��Amsterdam.�
U�ontvangt�dan�een�mooie�prijs.

Het�kantoor�is�geopend�van�maandag�t/m�
donderdag�van�9.00�tot�13.00�uur�en�op�vrijdag�
van�13.00�tot�17.00�uur.

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

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

Rinus�Klaassen�herkende�zichzelf�op�de�foto�
uit�de�vorige�‘Ben�ik�dat?’.�Rinus�heeft�zijn�prijs�
reeds�in�ontvangst�mogen�nemen.

Ben
 ik d

at?
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