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Bestuur AHV treedt af

Op last van de ledenraad van de AHV is het bestuur op 
17 december jl. afgetreden. Tegelijkertijd werd er een 
interim voorzitter aangesteld; Ton van der Meché. Meer 
informatie op bladzijde 6.

Beste leden,

Op�de�cover�van�dit�eerste�AHV�VISSEN�maga-
zine�van�2014�prijkt�een�trotse�Joris�Weitjens.�
Het��Amsterdamse�spiegelkarperproject�bestaat�
15�jaar�en�dat�werd�gevierd�met�een�jubileum-�
karperuitzetting�vlakbij�het�Leidseplein,�ook�AT5�was�
daarbij.

Dennis�Scherjon�neemt�ons�mee�op�struinpad�en�
vertelt�alle�‘ins�and�outs’�van�het�succesvol�winter-
vissen�met�de�pen�op�karper.�Aan�de�hand�van�Geert�
Trompetter�reizen�we�af�naar�het�Vinkeveen�van�eind�
jaren�’70�alwaar�hij�slapend�het�snoekbaarsseizoen�
succesvol�inluidt.�Martijn�Falkeisen�roomt�effectief�
af�door�slim�te�voeren�en�ondergetekende�doet�een�
boekje�open�over�de�vreemde�snuiters�die�hij�tegen-
komt�aan�de�waterkant.

De�AHV�zet�de�volgende�stap�op�het�digitale�pad.�
Op�het�moment�dat�dit�blad�bij�je�op�de�mat�valt,�zal�
de�AHV-pagina�op�Facebook�voor�iedereen�bereik-
baar�zijn.�Kijk�hiervoor�op�bladzijde�11.�De�mannen�
van�het�AHV-landje�organiseren�in�april�alweer�de�
volgende�karperkoppelwedstrijd�en�op�21�februari�
is�er�de�tweede�editie�van�de�AHV-karperavond.�Dit�
en�nog�veel�meer�in�deze�eerste�editie�van�VISSEN�
magazine�van�2014,�veel�leesplezier!

Het�volgende�AHV�VISSEN�magazine�is�alweer�in�
de�maak.�Lijkt�het�je�leuk�om�ook�eens�met�een�
verhaal�in�ons�verenigingsblad�te�staan?�Mail�dan�
voor�1�maart�met�rolfbouman@gmail.com,�plaat-
sing�is�niet�gegarandeerd�maar�antwoord�krijg�je�
altijd.�Ik�hoop�van�harte�dat�er�ook�jeugdleden�zullen�
�reageren!

666

Rolf Bouman, hoofdredacteur

Jubileum-uitzetting, AT5 was erbij!

http://www.at5.nl/artikelen/116726/streetfishers-vissen-op-karpers-in-de-grachten
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Karpervissen in de winter
Het is zondagmiddag. Er is bijna niemand buiten, slechts af en 

toe rijdt er een auto voorbij. Er loopt iemand met een hond langs, 

het beestje snuffelt even aan mijn tas en als ik hem aanspreek 

hobbelt-ie snel door. ‘Zo jongen! Jij durft! Je vangt nu echt geen 

vissie hoor!’ roept een oudere man naar mij als hij langs fietst, ‘als 

je zo op die brug blijft staan dan word je een ijslollie!’ brult hij nog 

als hij grinnikend doorfietst. ‘Ach, we zien wel’, denk ik. 

Dennis Scherjon

Heerlijk koud
Wolkjes�waterdamp�adem�ik�uit�
en�mijn�ogen�tranen�als�de�wind�
aantrekt.�Ik�heb�mijn�pennetje�net�
naast�een�bruggetje�staan.�Het�
rode�puntje�staat�naast�de�eerste�
brugpijler,�daar�is�een�kuiltje.�
Vanmorgen�heb�ik�er�nog�wat�
zoete�maïs�en�maden�gevoerd.�
Ineens�zie�ik�mijn�pennetje�haast�
onzichtbaar�bewegen.�Voorn?�
Daarna�zakt�het�pennetje�iets…�
Ik�sla�aan,�mijn�hengel�buigt�en�
verder�gebeurt�er�weinig.�Dan�
lijkt�de�vis�wakker�te�worden�en�
na�een�rustige�dril�vang�ik�een�
hele�mooie�spiegel.�Wat�een�
prachtig�beest!�Snel�even�op�de�
foto,�gewoon�op�de�onthaakmat�
want�de�vis�moet�met�deze�kou�
snel�terug,�brrr,�wat�is�het�fris!�Ik�
ga�nog�een�halfuurtje�door,�maar�
vang�verder�niets�meer�op�mijn�
stek.�Op�de�fiets�terug�naar�huis,�
geniet�ik�heerlijk�na�van�die�mooie�
spiegel.�Ondanks�dat�het�februari�
is,�en�net�een�paar�graden�boven�
nul,�vang�ik�met�enige�regelmaat�
toch�nog�mijn�visjes.�Wat�een�
heerlijke�hobby�is�het�toch!

Het�vissen�in�de�winter�kan�lastig�
zijn.�Bijna�iedereen�denkt�dat�het�
niet�te�doen�is�door�de�kou�en�de�
lange�wachttijden�omdat�de�vis�
nauwelijks�aast.�Met�een�paar�
simpele�technieken�op�zak,�kan�je�
wel�degelijk�redelijk�eenvoudig�
en�snel�karper�vangen.�Wie�weet�
trek�jij�na�het�lezen�van�dit�artikel�
straks�ook�de�stoute�schoenen�
aan�en�sta�je�opeens�met�een�
�prachtige�winterkarper�in�je�han-
den.

Topstekken
Het�belangrijkste�is�dat�je�de�
stekken�vindt�waar�de�vis�ligt�of�
aast.�Amsterdam�heeft�veel�plek-
ken�waar�je�in�de�winter�karper�
kan�verwachten;�bruggen,�riet-

Sla zeker in de 

winter geen enkele 

duiker over!
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kragen�en�zelfs�gebouwen�die�
half�in�het�water�zijn�gebouwd.�
Deze��gebouwen�kunnen�weleens�
warmte�uitstralen�en�dan�heb�je�
een�echte�topstek!�Verder�zijn�dui-
kers,�die�wateren�verbinden,�ide-
ale�winterstekken.�Als�ik�een�aan-
tal�stekken�heb�bepaald,�dan�ga�ik�
altijd�eerst�een�paar�ochtenden�en�
middagen�op�die�stekken�vissen.�
Vaak�kom�ik�op�die�manier�dan�
snel�achter�de�aastijden,�waardoor�
ik�de�volgende�keren�me�juist�op�
die�tijden�kan�richten.�Kan�het�zo�
makkelijk�zijn?�Ja�hoor,�vaak�wel.�
Wanneer�‘Koning�Winter’�roet�in�
het�eten�gooit�en�het�water�bedekt�
met�een�ijskleed,�dan�is�het�over.�Is�
het�water�dan�eindelijk�weer�vloei-
baar?�Dan�kan�je�weer�opnieuw�
beginnen,�alles�herhalen�en�kijken�
wat�er�gebeurt.��Trouwens,�de�dag�
voordat�het�streng�gaat�vriezen�
kan�een�topdag�zijn,�het�lijkt�wel�
of�de�vis�weet�wat�er�komen�gaat�
en�nog�even�snel�wat�extra’s�gaat�
snoepen.�Ik�heb�dit�een�aantal�
keer�meegemaakt�en�de�vang-
sten�waren�op�dit�soort�dagen�
fenomenaal!�Ook�zijn�de�dagen�
vlak�nadat�het�ijs�gesmolten�is,�
vaak�de�betere,�waarom?�Komt�
het�door�het�zonlicht�dat�nu�meer�
kans�krijgt�misschien?�Ik�heb�zo’n�
vermoeden�dat�juist�dit�de�oor-
zaak�is,�ook�andere�karpervissers�
in�mijn�omgeving,�vaak�van�de�
oude�stempel,�beamen�dit.�Maak�
gebruik�van�die�dagen!

Techniek
In�de�winter�vis�ik�graag�mobiel�
met�de�penhengel.�Rietkragen�en�
kademuren�zijn�zo�makkelijk�af�te�
vissen�en�ik�blijf�warm�door�van�
plek�naar�plek�te�struinen.�Let�eens�
op�waar�de�eendjes�in�de�winter�
gevoerd�worden,�die�beestjes�
morsen�nogal�wat�brood�dat�naar�
de�bodem�dwarrelt,��driemaal�
raden�wie�daar�vaak�liggen�te�

wachten?�De�simpele�montage�
met�een�staande�haak�werkt�in�
de�winter�perfect;�de�dobber�is�zo�
uitgelood�dat�hij�net�zinkt�op�het�
gewicht�van�de�haak�die�je�precies�
‘staand’�op�de�bodem�aanbiedt.�
Als�een�trage�of�voorzichtige�vis�
mijn�aas�pakt,�zie�ik�bijna�altijd�
wel�een�reactie�op�mijn�pennetje.�
Zo’n�scherpe�dobberafstelling�met�
wat�zoete�maïs�of�maden�is�echt�
top!�Uiteraard�vang�ik�met�dat�
aas�ook�wel�eens�wat�anders�dan�
karper,�maar�dat�neem�ik�graag�
voor�lief.�In�de�winter�is�iedere�vis�
er�eentje�en�‘zien�eten,�doet�eten’!�
Zeker�met�maden�vang�ik�geregeld�
voorn�en�af�en�toe�een�brasem,�
maar�maden�zijn�ook�echt�een�
goed�aas�om�karper�te�vangen�in�
de�winter.�En�trouwens,�een�dikke�
voorn�in�winterkleed�is�een�prach-
tige�vis.

Bijkomend voordeel
Deze�manier�van�vissen�is�echt�
niet�moeilijk�en�je�leert�het�vis-
water�bij�je�in�de�buurt�snel�ken-
nen.�De�waterkennis�die�je�in�de�
winter�opbouwt�kan�je�trouwens�
in�het�voorjaar�ook�weer�prima�
gebruiken.�Daarbij�ben�je�lekker�
bezig�en�de�vangst�van�een�karper�
met�prachtige�winterkleuren�doet�
je�de�kou�meteen�vergeten.�Voor�
�degenen�die�graag�dikke�vissen�
vangen�is�er�nog�een�bijkomend�
voordeel;�de�vissen�zijn�vaak�in�

deze�tijd�op�topgewicht!�
Amsterdam�heeft�misschien�wel�
teveel�topstekken,�dat�is�wellicht�
het�grootste�probleem.�Want�
waar�ga�je�beginnen?�Begin�op�
de�sierwateren�en�als�dat�lukt,�
probeer�het�dan�eens�op�openbare�
vaarwateren.�Als�je�onthoudt�wat�
ik�hierboven�heb�geschreven,�dan�
weet�ik�zeker�dat�je�inzet�beloond�
gaat�worden.�Straks�sta�jij�vast�ook�
met�een�stuk�‘wintergoud’�in�je�
handen�na�een�paar�uur�koukleu-
men,�lekker�een�paar�uurtjes�naar�
buiten,�het�is�feitelijk�een�win-win�
situatie!�Want�ook�als�je�een�keer�
niets�vangt�ben�je�toch�met�je�
hobby�bezig�en�die�hobby�heet��
�‘KARPERVISSEN’!� 666

Bijna alle spullen die ik nodig heb voor in de winter; maïs, maden, penspulletjes en mini-

boilies

Mooie frisse spiegel!
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Als�ik�dit�schrijf�liggen�de�kerstda-
gen�nog�in�het�verschiet�en�denk�
ik�nog�amper�aan�de�jaarwisse-
ling�en�de�goede�voornemens�
die�ook�ik�vaak�maak.�Als�u�dit�
leest�is�het�nieuwe�jaar�alweer�
ruim�een�maand�oud,�maar�toch�
wil�ik�u�een�goed�jaar�toewen-
sen�namens�bestuur�en�perso-
neel�van�de�AHV.�Wellicht�zijn�
uw�goede�voornemens�alweer�
verwaterd.�Maar�daarom�niet�
getreurd,�want�één�goed�voor-
nemen�hebt�u�nog,�dit�jaar�wilt�
u�weer�gaan�vissen.�U�bent�lid�
gebleven�van�de�AHV,�want�als�
u�niet�meer�wilde�had�u�voor�1�
oktober�2013�moeten�opzeggen.�
Mocht�het�zo�zijn�dat�u�uw�contri-
butie�nog�niet�betaald�hebt,�doe�
het�meteen.�In�dat�geval�is�er�bij�
deze�editie�van�VISSEN�magazine�
een�herinneringsfactuur�bijge-
voegd.

Het�jaar�2013�eindigde�voor�de�
AHV�op�een�bijzondere�wijze.�
Het�bestuur�had�de�ledenraad�
bijeengeroepen�in�vergadering�

om�onder�meer�te�beslissen�over�
een�intern�conflict.�Al�geruime�
tijd�boterde�het�niet�binnen�
het�bestuur.�Een�deel�van�de�
bestuursleden�wenste�dat�een�
ander�deel�uit�het�bestuur�zou�
treden.�Naar�de�mening�van�het�
grootste�deel�belemmerden�zij�
besluitvorming�in�het�bestuur�en�
veroorzaakten�zij�een�onwerk-
zame�sfeer.�Al�met�al�kwam�er�
niet�veel�meer�terecht�van�het�
besturen�van�de�vereniging.�
Naast�dit�conflict�bestond�in�de�
ledenraad�twijfel�over�de�juist-
heid�van�standpunten�van�beide�
partijen.�Zoals�de�combinatie�
van�het�verrichten�van�betaalde�
werkzaamheden�voor�de�AHV�
en�gelijktijdig�bestuurslid�zijn.�
Daarnaast�bleek�dat�in�2012�de�
rekening�sloot�met�een�tekort�van 

€60.000.�Eenzelfde�tekort�wordt�
verwacht�over�2013.�Terwijl�de�
ledenraad�in�april�besloten�had�
dat�over�2013�geen�tekort�mocht�
ontstaan.�De�ledenraad�besloot�
mede�daarom,�nu�het�gehele�
bestuur�weg�te�sturen.

Het�verzocht�mij,�oud-voorzitter�
van�de�vereniging,�of�ik�bereid�
was�tijdelijk�de�vereniging�te�
besturen�tot�en�met�juni�2014.�
En�deze�periode�een�Algemene�
Ledenvergadering�voor�te�berei-
den�die�een�nieuw�bestuur�kiest�
en�aan�de�gang�gaat�met�een�
frisse�visie�op�de�toekomst�van�
de�AHV.�Daar�mijn�naam�onder�
dit�stukje�staat�begrijpt�u�dat�ik�
de�opdracht�heb�aanvaard.

Maar�ik�kan�dat�niet�alleen.�Uw�
steun�is�onontbeerlijk.�Ideeën,�
gedachten,�wensen,�laat�ze�mij�
weten.�Denkt�u�bestuurlijke�vaar-
digheden�te�hebben�waar�de�
vereniging�baat�bij�heeft,�vraag�
u�af�of�u�komende�juni�één�van�
de�bestuurskandidaten�wilt�zijn.�
Kortom,�help�mee�de�vereniging�
sterker�te�maken.�
� 666

Ton van der Meché
interim voorzitter

voorzitter@ahv.nl

Nieuws van de 
bestuurstafel
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Maak iemand AHV-lid!
Iedereen kent wel iemand die het leuk vindt om af en toe een hengeltje uit te gooien. 
Soms gebeurt dat zonder de juiste papieren en dat is jammer en ook helemaal niet nodig! 
Voor iets meer dan één Euro per week mag je het hele jaar zowat overal in Amsterdam 
met twee hengels vissen. Geen VISpas maar wel vissen? Dat kost bij controle gewoon 
€ 130,00! Zonde van het geld! Dus, ken je iemand die wel vist maar nog geen lid is? Laat 
hem of haar dan even mailen naar ahv@ahv.nl en het is zo geregeld!
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Op zaterdag 4 januari 2014 vond de vermaarde Bosbaanwedstrijd 

plaats. Deze keer een individuele wedstrijd waaraan van 10.00 

tot 16.00 uur maar liefst 55 personen deelnamen! Zoals inmiddels 

bekend, wordt er tijdens een karperwedstrijd eigenlijk nooit goed 

gevangen en deze 4e januari was daarop geen uitzondering. 

Slechts één karper vond het net terwijl zowat iedereen de 

trukendoos had opengetrokken! Tijd genoeg om met de buren te 

praten over vangsten van vroeger en plannen die in het verschiet 

liggen. Sociaal gezien was het een groot succes en dat was toch 

ook eigenlijk wel een beetje de bedoeling van de organisatie. Een 

fotoverslag… 666

De ‘baan’ ligt er weer mooi bij…

De trukendoos gaat open…

Waar blijft die vis dan?

16.00 uur, einde wedstrijd!De volgende 
karperwedstrijd 
vindt plaats 
op 18, 19 en 20 
april 2014 op 
de Sloterplas 
en betreft een 
koppelwedstrijd. 
Voor meer 
 informatie, 
 Herman  Sentrop:  
06 - 55 85 49 06

Eindelijk ook eens dames onder de deelnemers!

De winnaar Marcel van Alphen!

Fotoverslag karperwedstrijd 
Bosbaan
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visstand�in�
de�vernie-
ling�werd�
geholpen.
Naast�
bestuurswerk-
zaamheden�heb�ik�
mij�ook�ingezet�voor�de�
Commissie�Controle�en�de�Commissie�landje�AHV�
aan�de�Sloterplas,�waar�we�de�afgelopen�twee�jaar�
een�mooi�opgeknapte�locatie�hebben�gerealiseerd.�
Het�wordt�inmiddels�druk�bezocht�en�diverse�acti-
viteiten,�zoals�karperwedstrijden�en�workshops,�
worden�gerealiseerd.�Kortom,�een�succesvol�project�
dat�voortduurt…

En�de�talloze�bestuursvergaderingen�van�de�
Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging�en�verga-
deringen�met�andere�verenigingen,�gemeenten,�
Visstand�Beheer�Commissies,�Amsterdamse�Bos�en�
gaat�u�zo�nog�maar�even�door.�En�natuurlijk�zijn�er�
altijd�‘brandjes�die�geblust�moeten’�oftewel�zaken�
die�met�grote�spoed�moeten�worden�geregeld�
omdat�die�geen�uitstel�dulden.�In�ieder�geval,�de�
interim�voorzitter�heeft�de�uitdaging�om�de�AHV�
nieuw�elan�te�geven,�met�een�frisse�blik�en�nieuwe�
inzichten,�aangegrepen.�Ik�wens�hem�hier�dan�ook�
veel�succes�mee�en�veel�wijsheid�toe.�

Zelf�blijf�ik�beschikbaar�voor�de�Commissie�Con-
trole�en�Commissie�landje�AHV�en�indien�verzocht�
of�gewenst,�voor�allerhande�AHV-zaken,�zoals�ik�de�
afgelopen�vijfentwintig�jaar�ook�beschikbaar�was.�
In�ieder�geval�heb�ik�zelf�ook�tijd�om�zo�af�en�toe�
weer�uit�vissen�te�gaan,�want�dat�is�er�de�afgelopen�
vierenhalf�jaar�bijna�niet�van�gekomen�door�een�
teveel�aan�werkzaamheden.�

Tot�ziens�aan�de�waterkant.�
�
� 666

Alex van der Velden

Colu
mnAlles onder controle
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‘Nieuwe�bezems�vegen�schoon’,�zo�luidt�het�spreek-
woord.�Ik�kon�geen�bestaande�vissersspreuk�beden-
ken;�‘nieuwe�netten�vangen�meer’�of�iets�dergelijks�
dekt�de�lading�immers�niet.�In�de�laatste�ledenver-
gadering�op�17�december�jl.�heeft�het,�inmiddels�
‘oude�bestuur’�het�visstokje�doorgegeven�aan�een�
interim�bestuurder�op�last�van�de�ledenraad.

Zoals�velen�weten,�heb�ik�zelf�ook�zo’n�vierenhalf�
jaar�deel�uitgemaakt�van�dit�‘oude�bestuur’�van�
de�AHV.�Waar�geregeerd�wordt,�gebeurt�er�altijd�
van�alles�en�natuurlijk�niet�altijd�naar�de�zin�van�
eenieder.�Toch�heb�ik�zelf�met�plezier�mijn�bestuurs-
werkzaamheden�uitgevoerd�en�denk�ik�dat�wij�als�
bestuur�veel�zaken�op�de�rit�hebben�kunnen�zetten�
en�nieuwe�zaken�gerealiseerd�hebben�ten�goede�
van�de�leden�van�de�Amsterdamse�Hengelsport�
Vereniging.�

Zelf�heb�ik,�net�als�mijn�collega�bestuurders,�ook�
heel�veel�uitvoerende�werkzaamheden�tot�een�goed�
einde�gebracht.�Velen�zullen�denken�dat�besturen�
alleen�maar�plannen�bedenken�is�en�dat�het�dan�
wel�uitgevoerd�wordt,�maar�door�wie�dan?�Al�te�
vaak�blijkt�dat�er�meer�mensen�zijn�die�geen�vin�ver-
roeren�dan�andersom,�en�dat�het�vinden�van�vrijwil-
ligers�voor�de�hengelsport�moeilijk�realiseerbaar�
is.�En�ja,�dan�blijf�je�als�bestuurder�zelf�over�om�
de�genomen�beslissingen�ook�maar�ten�uitvoer�te�
brengen�om�de�gestelde�doelen�te�realiseren.�Maar�
dat�deed�ik�met�plezier.�Kortom,�ik�zou�zeggen,�meld�
u�aan�als�vrijwilliger�zodat�ook�u�het�verschil�kunt�
maken�voor�u�en�ons�aller�hobby:�vissen!

Als�ik�naar�mijzelf�kijk,�dan�heb�ik�veel�werk�ver-
zet.�Ten�eerste�natuurlijk�in�mijn�betaalde�functie�
als�jachtopzichter/BOA�op�het�gebied�van�hand-
having�en�controle.�Immer�beschikbaar�voor�het�
�controleren�langs�de�AHV-wateren�en�het�reageren�
op�meldingen�als�stroperij,�waarbij�sommigen�zo�
glad�als�een�aal�bleken�te�zijn.�Vervuiling�van�de�
AHV-wateren�of�andere�ongein�waarbij�de�AHV�en�
haar�leden�in�hun�belangen�werden�geschaad�of�de�

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 Waternet: 020 - 4 60 22 00 of politie: 0900 - 8844

vissen, nummer 1, februari 2014magazine
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LIKE de AHV
Als je aan de AHV denkt, schiet niet meteen de term ‘social 

media’ door je hoofd. Je moet goed je best doen om op 

Facebook, Twitter of Youtube iets tegen te komen over onze 

vereniging. Terecht of niet?

Een�artikel�over�de�voor-�en�
�nadelen�van�social�media�past�
niet�meer�in�deze�tijd.�Die�discus-
sie�is�gevoerd.�Je�hebt�tegenstan-
ders�en�medestanders,�actieve�
‘posters’,�trouwe�volgers�en�per-
tinent�afwezigen.�Iedereen�heeft�
daar�zijn�keuze�in�gemaakt.�En�dat�
wordt�gerespecteerd.�De�hype�
is�voorbij,�het�is�gemeengoed�
geworden,�als�water�uit�de�kraan.
En�dus�heeft�de�AHV�de�boot�
gemist.�Of�niet?�

Vissen en social media
Een�kleine�nuance�is�op�zijn�
plaats.�Zo�op�het�eerste�gezicht�
lijken�vissen�en�social�media�niet�
elkaars�beste�vrienden.�Natuurlijk�
is�vissen�voor�de�meesten�een�
sociale�aangelegenheid,�samen�
genieten�is�immers�leuker�dan�
alleen.�Maar�de�meest�gehoorde�
reden�om�social�media�links�te�
laten�liggen,�is�dat�visplekken�
en�goede�resultaten�liever�niet�

wereldkundig�gemaakt�worden.�
Waarom�zou�je�ook�risico�lopen�
dat�je�bij�terugkomst�op�een�
mooie,�kansrijke�plek,�een�ander�
op�je�stek�aantreft?�Op�internet�is�
niets�veilig.

Like
Maar�als�je�wat�verder�surft,�kom�
je�van�alles�tegen.�Persoonlijke�
Facebook�pagina’s,�weblogs,�
advertenties�van�leveranciers,�
fora,�bladen�etc.�De�hoeveelheid�
informatie�is�waanzinnig.�Blijkbaar�
hebben�wij�als�mens�de�behoefte�
om�zaken�wereldkundig�te�maken.�
En�dat�werkt�alleen�maar�als�je�
er�wat�voor�terugkrijgt.�Een�leuke�
reactie,�het�begin�van�een�discus-
sie�of�een�enkele�‘like’�is�vaak�al�
genoeg.�‘Social’�dus.

Slimme content
De�angst�dat�een�ander�profiteert�
van�jouw�succes�blijkt�voor�velen�
toch�ongegrond.�Je�hebt�het�zelf�

in�de�hand.�Ga�slim�om�met�het�
plaatsen�van�je�foto’s�en�geef�
geen�specifieke�informatie�vrij.�
Als�je�daarover�duidelijk�commu-
niceert�met�je�volgers,�is�er�niks�
aan�de�hand.�Uiteindelijk�gaat�het�
om�het�delen�van�de�beleving.�Dat�
telt.�

En de AHV?
Als�er�iets�is�dat�je�bindt,�dan�
is�dat�extra�leuk.�Of�dat�nu�een�
specifieke�vis�is,�een�visser�die�je�
kent�uit�de�buurt,�een�bepaalde�
visserij?�Of�je�eigen�club?�Het�is�
de�moeite�waard�om�te�kijken�
wat�social�media�voor�de�leden,�
en�andere�geïnteresseerden,�van�
de�AHV�kan�betekenen.�Daarom�
is�er�vanaf�vandaag�een�speciale�
AHV�Facebook�pagina.�We�heb-
ben�een�levendige�club�waar�van�
alles�gebeurt.�Er�zijn�genoeg�leden�
die�al�actief�zijn�op�social�media.�
Laten�we�dat�eens�bij�elkaar�bren-
gen�en�verder�uitbouwen.�� 666

Nieuwsgierig?
Check & Like: 

www.facebook.com/amsterdamsehengelsportvereniging
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Slapend vangen
Aan het eind van de jaren ‘70 van de vorige eeuw vingen we in 

de eerste week van het seizoen altijd grote snoekbaarzen op de 

Vinkeveense plassen. We hadden het over groot als ze de tachtig 

centimeter overschreden. Misschien dat ik nu voor opschepper 

versleten word, maar we hebben er echt tientallen gevangen, 

waarbij de grootste achtennegentig centimeter was. Overigens 

vingen we ze ook wel op andere wateren, maar niet zo veel als in 

Vinkeveen.

Geert Trompetter

Tiptop!
Tot�zijn�grote�ergernis�kon�Peter,�
mijn�vaste�vismaat,�bij�de�ope-
ning�van�een�nieuw�seizoen�
niet�mee.�Werk�ging�voor�het�
‘meisje’.�Frits,�een�eersteklas�
snoekbaarsvisser�uit�Landsmeer,�
was�die�dag�mijn�metgezel.�Hij�
had�vernomen�dat�wij�in�de�ope-
ningstijd�altijd�toesloegen�en�dat�
wou�hij�wel�eens�meemaken.�
De�avond�ervoor�kwam�hij�naar�

mijn�kleine��weekendarkje�op�de�
�Demmeriksekade.�Hengelspullen�
tiptop�voor�elkaar,�een�emmer�vol�
aasvisjes�en�eten�en�drinken�voor�
drie�dagen.�Zo�doen�ze�dat�boven�
het�IJ�en�zo�hoort�het!�We�wilden�
op�tijd�vertrekken�om�er�zeker�van�
te�zijn�als�eerste�op�een�bepaalde�
plek�te�liggen.�Stekkenpezers�ken-
den�die�plek�inmiddels�ook�en�die�
wilden�we�voor�zijn.�Al�moet�ik�bij�
het�woord�stekkenpezer�wel�voor-

zichtig�zijn.�Ik�heb�immers�zelf�ook�
genoeg�plekken�afgevist�waar�ik�
eerder�anderen�had�zien�liggen.

Takkenzooi
In�het�kajuitje�van�mijn�ark�dron-
ken�we�eerst�een�paar�neutjes�
voordat�we�tegen�één�uur�met�
mijn�houten�roeibootje�en�het�
Johnson�4-PK-tje�wegtuften.�De�
plas�was�vlak�als�een�spiegel.�
Een�enkele�opgeschrikte�eend�of�
meerkoet�raffelde�net�boven�de�
wateroppervlakte�voor�ons�uit.�
Duidelijk�waren�de�pootjes�zicht-
baar�op�het�maanverlichte�water.�
Zo�geruisloos�mogelijk�ankerden�
we�op�een�verzonken�eiland�waar�
hooguit�twee�meter�water�stond.�
Het�was�wel�een�‘loodkerkhof’.�
Regelmatig�bleven�haak�en�lood�
vastzitten�in�de�halfvergane,�met�
duizenden�driehoeksmosseltjes�
begroeide,�takken.�Soms�kwam�er�
een�losse�tak�mee�maar�meestal�
was�het�‘pang’!�De�snoekbaars�
evenwel�huisde�er�graag�om�tus-
sen�de�takkenzooi�zijn�kuit�af�te�
zetten.�Diezelfde�rotzooi�zorgde�er�
ook�voor�dat�we�nog�wel�eens�vis�
verspeelden.�Maar�als�je�niet�te�
lang�wachtte�met�aanslaan�ging�
het�vaak�goed.

Eind jaren ’70, pen-

nen op snoekbaars 

in Vinkeveen

Slapend vangen gaat prima!
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Even een tukkie
Zonder�te�praten�maakten�we�
onze�hengels�in�orde�en�een�
kwartiertje�later�stonden�onze�
duidelijk�zichtbare�pennen�op�
scherp.�Weliswaar�waren�we�een�
paar�uurtjes�te�vroeg,�je�mocht�
pas�bij�zonsopgang�beginnen,�
maar�dat�zou�de�minister�van�
Visserij�ons�toch�niet�kwalijk�
nemen?�Tegen�drie�uur�stonden�
de�dobbers�nog�steeds�roerloos.�
Ik�kreeg�slaap�en�meldde�Frits�
dat�ik�even�een�tukkie�ging�doen.�
Frits�vond�het�best,�als�ik�sliep�
zou�hij�ze�wel�even��vangen.�De�
slip�van�de�molen�draaide�ik�los.�
Als�de�lijn�afging�zou�ik�geheid�
wakker�worden,�op�warme�mid-
dagen�was�ik�zo�al�dikwijls�aan-
genaam�gewekt.�Nadat�ik�inge-
dommeld�was,�hoorde�ik�opeens�
het�krassende�geluid�van�een�
aflopende�slip�en�het�geschreeuw�

van�Frits.�Al�was�de�volgorde�
volgens�Frits�andersom.�Terwijl�
ik�overeind�stommelde�greep�ik�
de�hengel,�vond�de�lijn�er�bij�en�
sloeg.��Hangen!�Ik�draaide�de�slip�
op�normaal�en�begon�met�de�
dril.�Een�paar�flinke�bonken�later�
voelde�ik�dat�het�een�zware�was.�
Tien�minuten�verder,�het�was�al�
enigszins�licht�geworden,�kwam�
de�vis�voor�het�eerst�aan�de�
oppervlakte.�Hij�was�echt�groot,�
zou�het�eindelijk�die�metersnoek-
baars�zijn?�Die�magische�grens�
kon�ik�maar�niet�overschrijden.�
De�snoekbaars�dook�weer�naar�
beneden�met�het�risico�dat�hij�
zich�alsnog�vast�zou�zwemmen.�
Een�paar�minuten�later�lag�hij�op�
zijn�kant�langs�de�boot�en�konden�
we�hem�scheppen.�We�kwamen�
niet�verder�dan��zesennegentig�
hele�centimeters,�al�vond�ik�wel�
dat�Frits�heel�streng�was.�Als�ik�

alleen�geweest�was,�was�er�zeker�
één�centimeter�bij�gekomen.

Sappig Zaans
Frits�was�in�alle�staten.�Op�zijn�
sappige�Zaans�schimpte�hij�op�
mijn�viskunde.�‘Legt�die�mafkees�
te�pitten�en�vangt-ie�weer�zo’n�
kneppel.�Ik�moet�wakker�blijven�
om�die�goudvink�te�waarschuwen�
als�er�een�beest�aan�zijn�hengel�
gaat�hangen.�Slapend�vissen,�dat�
kan�toch�niet�man!’�Mijn�advies�
ook�even�te�gaan�liggen�sloeg�
hij�in�de�wind,�overtuigd�als�hij�
was�dat�er�meer�van�die�knoerten�
voor�de�deur�lagen.�Geen�schub�
hebben�we�meer�gevangen�die�
morgen.�Maar�tot�op�de�dag�van�
vandaag�moet�ik�van�Frits�horen�
dat�deze�snoekbaars�niet�telde.�
‘Slapend�vangen,�dat�kan�toch�
niet�man!’
� 666

De pen schuift weg, aanslaan, hangen! De Westlandgracht in de jaren ‘80

Anno nu vist Geert nog steeds graag
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Vreemde snuiters
Het bosje achter mij zorgt ervoor dat ik onzichtbaar ben voor de 

rest van de wereld. Bosje is misschien een understatement, het is 

meer een bosschage zoals dat zo mooi heet. Ruim twintig meter 

breed is het groen, daarachter loopt een fietspad. Ik zit veilig voor 

het schorem en de vreemde snuiters die op fietsen en scooters 

nogal luidruchtig voorbij komen. Ik voel me veilig! En dan hoor ik 

gehijg en gekraak op nog geen drie meter achter mijn stoeltje…

Rolf Bouman

Creaturen
Mijn�visserij�speelt�zich�af�
�middenin�de�stad�aan�de�grachten,�
of�aan�de�rand�van�Amsterdam,�op�
plekken�waar�je�jezelf�in�een�zowat�
ongerepte�natuur�kan�wanen,�
als�je�het�eeuwige�gezoef�van�
de�snelwegen�wegdenkt.�En�het�
maakt�niet�uit�waar�ik�vis,�overal�
kom�ik�‘vreemde�snuiters’�tegen.�
Maar�dan�wel�van�verschillende�
�categorieën.�De�eerste�categorie�
zijn�mensen�die�het�spoor�enigs-
zins�bijster�zijn.�Zuiplappen,�zwer-
vers,�junks,�maar�natuurlijk�ook�
jonge�gasten�die�vaak�in�groepjes�
zichzelf�opeens�heel�stoer�vin-
den�en�het�leven�van�een�brave�
stadsvisser�lelijk�kunnen�bemoei-
lijken.�Maar�daar�ga�ik�het�niet�
over�hebben.�De�rare�vogels�in�dit�
verhaal�vallen�onder�de�categorie�
�́beestjes´.�Rare�diertjes�waarvan�ik�
het�bestaan�niet�wist,�of�creaturen�
die�ik�weliswaar�ken�maar�nooit�
had�verwacht�op�de�plaatsen�waar�
ik�ze�tegen�kwam.�Of�erger.�

Erger
Enkele�jaren�geleden�zat�ik�te�
vissen�aan�een�vaart�ten�westen�
van�Amsterdam.�Mijn�doel�was�
karper�en�dat�lukte�aardig.�Iedere�

dag�fietste�ik�naar�de�plek�met�
een�zakje�voer�en�twee�keer�in�de�
week�ging�ik�vissen.�Op�een�mooie�
avond�spoelde�ik�na�de�vangst�
van�een�prachtige�spiegelkarper,�
het�net�uit.�Dat�net�plantte�ik�
tegen�een�klein�boompje�om�uit�
te�druipen�zodat�ik�het�even�later�
enigszins�droog�mee�naar�huis�zou�
kunnen�nemen.�Dat�had�ik�dus�niet�
moeten�doen!�Een�half�uur�later,�
de�hengels�zijn�opgeruimd�en�de�
tas�ingepakt.�Als�laatste�pak�ik�het�
net,�rol�het�op�en�bind�het�naast�
de�hengels�op�mijn�fiets.�Thuisge-
komen�zet�ik�het�net�weer�in�elkaar�
om�in�de�tuin�verder�te�drogen.�
Ik�zie�op�het�net�een�slak�zitten,�
een�naaktslak�met�rare�stippen,�ik�
besteed�er�verder�geen�aandacht�
aan.�Dom!�Een�maandje�later,�
de�zomer�is�inmiddels�in�volle�
gang�en�iedereen�is�blij�dat�het�na�
weken�van�droogte�even�lekker�
hard�geregend�heeft.�Ik�stap�mijn�
tuin�in�en�schrik�me�helemaal�het�
apezuur!�Overal�waar�ik�kijk�zie�ik�
tijgernaaktslakken,�tot�op�de�dag�
van�vandaag�beheersen�zij�mijn�
tuin�waarbij�ze�zich�vooral�graag�
ophouden�in�het�etensbakje�van�
de�konijnen�van�mijn�dochter.�Ook�
zij�is�er�erg�blij�mee.

Inmiddels een bekende verschijning in Amsterdam

Tijgernaaktslak in mijn tuin

Een tor op mijn stoel!
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Kikkerkopjes
Tegenwoordig�weten�we�niet�
beter,�maar�een�jaar�of�10�geleden�
was�de�vangst�van�een�grondel�
iets�bijzonders.�Ik�weet�het�nog�
goed,�pielend�op�baars�met�een�
wormpje�ving�ik�zo´n�ding.�Een�
vis�met�een�kikkerkop!�Tjonge,�
wat�leuk,�wat�een�grappig�visje,�
wat�zou�het�zijn?�Op�sommige�
plaatsen�in�de�stad�is�het�anno�
2014�bijna�schier�onmogelijk�
om�een�worm�te�laten�zakken�en�
niet�zo’n�geval�te�vangen.�Die�
gaan�nooit�meer�weg�wat�ik�je�
brom.�Toen�ik�na�weer�een�ander�
avondje�hengelen�mijn�stoel�op�
wilde�ruimen,�vond�ik�een�rare�tor�
op�mijn�zitting.�Volgens�kenners�
een�‘gevlekte�smalbok’,�het�zal�
wel,�wat�ik�weet�is�dat�deze�gast�
een�zwieper�heeft�gekregen�en�
mijn�tuin�nooit�heeft�bereikt.�

Knagers
Wie�kent�ze�niet?�Tegen�het�vallen�
van�de�avond�komen�de�knaag-
dieren�uit�hun�hol�gekropen�en�
in�dit�geval�maakt�het�niets�uit�of�
je�aan�de�gracht�of�ergens�aan�
het�Amsterdam-Rijnkanaal�zit�te�
vissen.�Muizen�en�ratten�zitten�
werkelijk�overal.�De�grap�van�deze�
springerige�diertjes�is�dat�ze�in�
een�paar�uur�tijd�redelijk�tam�zijn�
te�maken.�Een�stukkie�brood�of�
worst�is�voldoende.�Gewoon�een�

stukje�steeds�dichterbij�gooien,�ik�
heb�me�er�vaak�uren�mee�kunnen�
vermaken�als�ik�weer�eens�niets�
ving.�Vorig�jaar�heb�ik�er�eentje�
zelfs�een�naam�gegeven,�een�
woelig�muisje�stond�mij�steevast�
op�te�wachten�aan�de�waterkant,�
na�een�halve�boilie�kroop-ie�dan�
onder�mijn�tas�in�zijn�holletje�
voor�een�tukje.�Aaien�is�me�nooit�
gelukt,�dat�is�één�van�mijn�doel-
stellingen�voor�2014;�aai�een�wild�
dier.

Heel voorzichtig!
Het�zweet�breekt�me�uit.�Wat�
gebeurt�er,�wie�komt�daar�aan?�En�
wat�moet-ie�van�me?�Heel�voor-
zichtig�trek�ik�een�hengelsteun�
uit�de�grond,�klaar�voor�actie.�Het�
gekraak�nadert,�het�gehijg�wordt�
luider,�er�piept�iets.�Er�piept�iets?�

Na�enige�momenten�herpak�ik�
mezelf�en�kan�weer�helder�den-
ken.�Oké,�er�kraakt�iets,�maar�
een�mens�zou�veel�meer�herrie�
maken�in�die�dichte�bosjes.�Met�
de�hengelsteun�in�de�aanslag�en�
de�hoofdlamp�op�volle�sterkte,�
ga�ik�stoer�op�onderzoek�uit.�
Net�naast�de�bosjes�ontdek�ik�de�
oorzaak�van�het�gekraak,�gehijg�
en�gepiep…�Papa�en�mama�egel�
planten�zich�voort,�heel�voorzich-
tig!

Vreemde�snuiters�zat�in�ons�
mooie�Amsterdam,�maar�dus�
duidelijk�niet�alleen�in�menselijke�
vorm.�Geef�je�ogen�eens�de�kost�
en�wellicht�zie�jij�ook�wel�een�tor,�
een�muis,�een�slak�of,�als�je�echt�
mazzel�hebt,�een�stelletje�hitsige�
egels!� 666�

Heel voorzichtig!

Ik noemde hem ‘Piep’
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De afroommethode
slim voeren, korter vissen, meer vangen
Toen ik nog een klein jongetje van 12 was, ontdekte ik het 

karpervissen. Op slag was ik een obsessie rijker! Ineens waren die 

voorns, brasems, baarzen en zelfs snoekbaarzen en snoeken lang 

niet meer zo interessant, dit waren pas echte vissen! Gelukkig 

had ik een ervaren karperrot als voorbeeld en één van de eerste 

dingen die hij mij leerde, was dat karpers over het algemeen beter 

vangbaar werden als je ze eerst een paar dagen ging voeren. 

Inmiddels ben ik 16 jaar ouder en vele innovatieve systemen en 

doordachte strategieën hebben de revue gepasseerd. Boeken 

vol theorieën zijn verslonden en de uren die mijn vismaten en 

ik debatterend hebben doorgebracht zijn absoluut niet meer te 

tellen. Goed voorvoeren is vandaag de dag echter nog steeds één 

van mijn belangrijkste troeven in het karpervissen. 

Martijn Falkeisen

Aasgewenning
Een�van�de�grote�pluspunten�
van�voorvoeren�is�dat�karpers�
de�gelegenheid�krijgen�om�ver-
trouwen�op�te�bouwen�in�het�
gebruikte�voer.�Als�een�karper�
ongestoord�heeft�kunnen�eten�van�
het�voer,�dan�zal�dit�voer�sneller�
en�met�minder�terughoudendheid�
worden�opgenomen�en�worden�
de�vissen�dus�beter�vangbaar.�
Voorvoeren�geeft�de�vissen�ook�
de�tijd�om�het�aas�als�voedsel�te�
herkennen.�Een�leuk�voorbeeldje:�
ik�heb�thuis�2�goudvissen�in�een�
aquarium�zwemmen�en�die�krij-
gen�tweemaal�daags�te�eten.�De�
voerkorrels�die�ik�hen�geef�halen�
dikwijls�niet�eens�de�bodem!�Toen�
ik�na�maandenlang�deze�korrels�
gevoerd�te�hebben,�overstapte�op�
een�ander�merk�reageerden�de�
vissen�in�eerste�instantie�helemaal�
niet!�Ze�kenden�het�niet.�Na�een�
paar�dagen�waren�ze�gewend�aan�
het�nieuwe�voer�en�slurpten�ze�het�
op�als�vanouds.

Lange termijnboilie
Omdat�de�gezondheid�van�onze�
karpers�voor�mij�erg�belangrijk�is,�
gaat�mijn�voorkeur�uit�naar�een�
zogenaamde�lange�termijnboilie.�
Dit�houdt�in�dat�de�voedings-
waarde�van�de�boilie�voorziet�in�
de�behoefte�van�de�karper.�Een�
goede�balans�tussen�eiwitten,�
koolhydraten,�vetten�en�zelfs�
vezels,�vitamines�en�mineralen�is�
niet�alleen�gezond�voor�de�karper�
maar�zorgt�er�ook�voor�dat�ze�op�
de�langere�termijn�beter�vangbaar�
blijven.�Er�zijn�ontzettend�veel�
boilies�te�verkrijgen�anno�2014,�
ik�adviseer�je�om�bij�je�hengel-
sportwinkelier�te�rade�te�gaan,�hij�
kan�je�ongetwijfeld�van�het�juiste�
advies�voorzien.�Denk�er�vooral�
ook�aan�dat�op�wateren�waar�de�
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karpers�min�of�meer�afhankelijk�
zijn�van�boilies�(denk�aan�extreem�
voedselarme�en/of�overbezette�
wateren),�het�belang�en�effect�van�
gezond�voer�nog�groter�is�dan�op�
wateren�waar�voldoende�natuur-
lijk�voedsel�te�verkrijgen�valt�en�
boilies�meer�als�een�tussendoortje�
dienen.

Voerhoeveelheid
Om�de�juiste�hoeveelheid�voer�te�
kunnen�bepalen�zal�eerst�naar�de�
watertemperatuur�gekeken
moeten�worden.�Zomers�voer�ik�
natuurlijk�meer�dan�in�de�winter.�
Als�de�watertemperatuur�onder�de�
10�graden�Celsius�daalt�dan�gaan�
karpers�min�of�meer�in�een�soort�
‘wintermodus’.�Ze�worden�veel�
passiever�en�verbranden�maar�
weinig�energie.�Dit�heeft�te�maken�
met�de�stofwisseling�van�karpers�
die�vertraagt�als�het�kouder�wordt.�
Ik�voer�in�de�winter�dan�ook�nooit�
meer�dan�een�gram�of�500�boilies�
per�dag.�Om�bij�een�watertempe-
ratuur�boven�de�10�graden�Cel-
sius�een�goede�voerhoeveelheid�
te�bepalen�zal�tevens�gekeken�
moeten�worden�naar�de�visstand�
(brasems,�zeelten�en�windes�lus-
ten�ook�boilies!),�het�natuurlijk�
voedselaanbod�en�de�plaatselijke�
hengeldruk.�Als�er�al�meerdere�
vissers�aan�het�voeren�zijn�op�een�

water�kan�dit�een�factor�zijn�om�
rekening�mee�te�houden.�Gemid-
deld�voer�ik�zomers�1�à�2�kilo�
boilies�per�dag�maar�het�komt�ook�
voor�dat�ik�maar�500�gram�per�
dag�voer�of�de�hoeveelheid�juist�
opschroef�tot�een�kilo�of�3.�Stem�
de�voerhoeveelheid�dus�af�op�de�
situatie.

Etenstijd!
Karpers�zijn�erg�gevoelig�voor�
regelmaat.�Door�dagelijks�op�
ongeveer�dezelfde�tijd�te�voeren�
leren�ze�al�snel�wanneer�het�etens-
tijd�is.�Als�je�voer-�en�vistijden�
nauwkeurig�op�elkaar�afstemt,�
zal�dit�zeker�tot�betere�en�snellere�
resultaten�leiden.�Wellicht�klinkt�
dit�allemaal�wat�overdreven,�toch�
geloof�ik�dat�juist�dit�punt�één�van�
de�grote�sleutels�is�tot�afroomsuc-
ces.�Natuurlijk�komt�het�allemaal�
niet�aan�op�een�kwartiertje�maar�
als�ik�op�de�eerste�dag�om�20.00�
uur�gevoerd�heb,�zorg�ik�ervoor�
dat�ik�de�volgende�dag�ook�onge-
veer�tussen�19.30�en�20.30�uur�
voer.�Na�een�aantal�dagen�zullen�
de�aangevoerde�karpers�precies�
weten�‘hoe�laat�het�is’�en�in�theo-
rie�liggen�ze�dan�dus�al�te�wachten�
op�een�nieuwe�maaltijd.

Aantal voerdagen
Normaal�gesproken�hanteer�ik�een�
minimum�van�drie�dagen�voeren�
voordat�ik�een�stek�voor�het�eerst�
bevis�maar�langer�voorvoeren�kan�
de�aasgewenning�natuurlijk�alleen�
maar�positief�beïnvloeden.�Ook�is�
het�belangrijk�dat�er�na�de�eerste�
visdag�weer�minimaal�twee�dagen�
gevoerd�wordt�voordat�je�weer�
gaat�vissen.�Op�die�manier�krijgen�
de�karpers�weer�gelegenheid�om�
vertrouwen�in�het�aas�en�in�de�
stek�op�te�bouwen.�Als�een�stek�
voldoende�rust�krijgt,�zal�deze�over�
het�algemeen�een�hele�tijd�pro-
ductief�blijven�en�zelfs�beter�gaan�
lopen.�Voor�degenen�die�over�veel�
vistijd�beschikken,�kan�het�nuttig�
zijn�om�meerdere�voerplekken�
tegelijkertijd�te�onderhouden�en�
de�stekken�om�de�beurt�te�bevis-
sen�en�rust�te�gunnen.

Slot
Het�geeft�me�steeds�weer�een�
enorme�kick�als�een�gekozen�
voerstrategie�blijkt�te�werken,�niet�
alleen�vanwege�de�vangsten,�al�
zijn�die�natuurlijk�zeer�welkom,�
maar�meer�nog�omdat�alle�puz-
zelstukjes�even�lijken�te�passen,�
alles�op�dat�moment�lijkt�te�klop-
pen!�Ik�moet�wel�benadrukken�dat�
een�goede�voerplek�essentieel�is,�
maar�dat�ook�andere�zaken�dienen�
te�kloppen;�aasaanbieding�en�de�
juiste�stekkeuze�om�maar�eens�
wat�te�noemen.�Misschien�dat�ik�
een�volgend�artikel�daar�wat�meer�
over�kan�vertellen.�De�afroomme-
thode�‘slim�voeren,�korter�vissen,�
meer�vangen’,�bevalt�mij�tot�op�
heden�prima.�Het�onderhouden�
van�een�voerplek�kost�een�beetje�
moeite,�maar�die�investering�
wordt�bijna�altijd�ruimschoots�
terugbetaald!�Probeer�het�maar�
eens,�succes.
� 666

Opeens waren zelfs de snoeken niet meer 

interessant!

Een obsessie rijker! Mijn eerste AHV-spiegel 

in 1999

Zo hoort het te gaan, binnen een kwartier van 

de voerplek af…
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21. De 
Ouderkerkerplas
witte boekje pag. 12
Geschiedenis:
De�Ouderkerkerplas�is�een�voor-
malige�zandwinput�ten�zuiden�
van�Ouderkerk�aan�de�Amstel,�
gegraven�voor�de�aanleg�van�de�
A9�eind�jaren�‘70.�In�een�later�
�stadium�is�er�een�grote�hoeveel-
heid�betonafval�gestort.�Het�is�
een�belangrijk�vogelgebied,�meer�
dan�175�soorten�zijn�waarge-
nomen.�Omdat�de�plas�zo�diep�
is,�circa�40�meter,�sijpelt�er�zout�
water�de�plas�in.�Het�water�is�
hierdoor�enigszins�brak,�en�vriest�
‘s�winters�niet�of�nauwelijks�
dicht.�In�de�winter�is�de�plas�in�
trek�bij�watervogels.�Sinds�2010�
wordt�er�door�de�NUON�koud�
water�gewonnen�ten�behoeve�
van�de�koelinstallaties�van�de�
kantoorpanden�in�Amsterdam-
Zuidoost.�Het�gebied�staat�

Amsterdam, de diepte in…

Foto’s: Google Earth

onder�beheer�van�Groengebied�
Amstelland.�De�plas�wordt�vooral�
gebruikt�door�windsurfers�en�zei-
lers,�daarnaast�is�er�een�duikplek�
en�een�zwemstrand.
Vismogelijkheden:
De�Ouderkerkerplas�heeft�een�
klein�bestand�aan�schub-�en�
�spiegelkarpers�variërend�van�
klein�tot�groot.�De�roofvisstand�
is�goed�te�noemen,�door�het�hel-
dere�water�zijn�vooral�baarzen�en�
snoeken�prachtig�getekend.�De�
noordwest-hoek�biedt�de�vlieg-
visser�mogelijkheden�om�gericht�
op�voorns�te�vissen.
Bijzonderheden:
Door�de�betonstort�is�het�op�
�sommige�plaatsen�onverant-
woord�om�vanaf�de�kant�te�vis-
sen.�Het�is�toegestaan�om�vanuit�
een�bellyboat�of�een�roeibooit�
met��elektromotor�te�vissen.�Meer�
bijzonderheden�zijn�te�vinden�op�
bladzijde�12�van�het�Witte�Boekje.

Conclusie:
De�Ouderkerkerplas�is�een�moei-
lijk�water.�Het�water�herbergt�van�
alle�soorten�vissen�die�er�rond-
zwemmen�mooie�exemplaren.�Het�
is�geen�water�om�‘even’�een�visje�
te�gaan�vangen.

22. Sierwateren 
Ouderkerk, 
Duivendrecht en 
Nieuw Bullewijk
witte boekje pag. 13
Geschiedenis:
Ten�noordoosten�van�Ouderkerk,�
tussen�de�Burgemeester�Straman-
weg�en�de�spoorlijn�Amsterdam-
Utrecht�ligt�de�polder�Nieuw�
Bullewijk.�Gedeeltelijk�herkenbaar�
aan�de�oude�omringdijk�van�de�
vervening�en�het�daar�achter�lig-
gende�lagere�uitgeveende�land.�
De�veenderij�‘De�Nieuwe�Bulle-
wijk’�stopte�in�1905�en�in�1908�viel�
het�gebied�droog.�De�naam�werd�
toen�‘Polder�de�Nieuwe�Bullewijk’.�
De�sierwateren�in�Ouderkerk�en�
Duivendrecht�zijn�oorspronkelijk�
oude�boerensloten�en�tegenwoor-
dig�gecultiveerd.
Vismogelijkheden:
De�sierwateren�in�Ouderkerk,�
Duivendrecht�en�de�polder�Nieuw�
Bullewijk�bevatten�een�breed�
scala�aan�vissoorten.�Van�stekel-
baarsjes�tot�(kleine)�karpers�en�
van�snoek�tot�zeelt,�in�feite�is�er�
voor�eenieder�wat�wils.�
Bijzonderheden:
De�sierwateren�in�Ouderkerk,�

‘AMSTErDAM, DE DIEPTE In…’
In iedere editie van het AHV VISSEN magazine zullen de 
komende tijd, in chronologische volgorde, vier AHV-wateren 
worden ‘uitgediept’. Wat zijn de bijzonderheden van het 
water, de historie, de toekomst? Wat mag wel, wat mag niet? 
Welke vissen zijn er te verwachten en hoe groot is daadwer-
kelijk de kans dat je ook wat vangt? Om het overzichtelijk te 
houden heeft de redactie besloten om de nummers op de 
AHV-waterkaart aan te houden. Deze nummers refereren aan 
het Witte Boekje dat u bij uw VISpas dient te houden. In VIS-
SEN magazine 5 van december 2013 zijn de wateren 17 t/m 20 
besproken. Deze keer zijn de nummers 21 t/m 24 aan de beurt.
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Duivendrecht�en�de�polder�Nieuw�
Bullewijk�zijn�goed�geschikt�om�te�
bevissen�door�recreanten.�Kinde-
ren�zullen�hier�zeker�veel�plezier�
kunnen�beleven�met�de�vangst�
van�hun�eerste�visje!
Conclusie:
De�bovengenoemde�wateren�bie-
den�veel�mogelijkheden�voor�de�
recreatieve�visser.�Voor�de�jagers�
op�grote�vissen�valt�er�minder�te�
beleven.

23. De Gaasperplas
witte boekje pag. 13
Geschiedenis:
De�Gaasperplas�is�een�kunstma-
tige�recreatieplas�aan�de�zuid-
rand�van�Amsterdam-Zuidoost,�
ontstaan�door�zandwinning�ten�
behoeve�van�de�bouw�van�Gaas-
perdam�en�de�Bijlmermeer.�De�
plas�werd�gegraven�in�de�zuid-
oosthoek�van�de�polder�Gein�en�
Gaasp�eind�jaren�‘60.�De�Gaas-
perplas�dient�voornamelijk�als�
recreatiegebied.�Het�water�is�72�
hectare�groot�en�tot�35�meter�
diep.�De�Gaasperdammerweg�(A9)�
loopt�langs�de�Gaasperplas.�Recre-
atiegebied�Gaasperplas�van�166�
hectare�maakt�deel�uit�van�Groen-
gebied�Amstelland.�Een�gedeelte�
van�het�noordelijk�aangrenzende�
Gaasperpark�herinnert�met�zijn�
fijnmazige�patroon�van�fiets-�en�
wandelpaden�nog�aan�de�Floriade�
op�die�plek�in�1982.�Na�afloop�van�
de�Floriade�werden�bijna�alle�toe-
voegingen�verwijderd�zodat�een�
eenvoudiger�stadspark�overbleef.�
Aan�de�Gaasperplas�bevinden�
zich�een�jachthaventje�van�een�
zeilvereniging,�een�kanoverhuur,�

een�indoor-speeltuin�en�meerdere�
ligweiden�en�stranden�zowel�aan�
de�noord-�als�aan�de�zuidoever.�
Er�is�een�deel�waar�naaktrecreatie�
wordt�toegestaan�en�er�is�een�plek�
voor�duikers.
Vismogelijkheden:
De�Gaasperplas�is�een�visrijk�
water�dat�alle�bekende�vissoorten�
onderdak�biedt.�De�‘bijvangsten’�
die�de�karpervissers�doen�zijn�
opvallend;�enorme�brasems�van�
ruim�in�de�60�cm�en�de�Gaasper-
plas�wordt�door�liefhebbers�vaak�
geroemd�om�de�mooie�zeelt-popu-
latie.�Ook�de�roofvis�is�goed�ver-
tegenwoordigd.�De�Gaasperplas�
is�een�water�waar�tijd�in�gestoken�
moet�worden�om�succesvol�te�zijn.�
Het�grillige�bodemverloop�maakt�
het�vaak�niet�makkelijk�maar�wel�
bijzonder�interessant!
Bijzonderheden:
Nadat�men�het�zand�had�weg-
gezogen�zijn�er�onderwater�grote�
veenblokken�blijven�staan.�Op�
sommige�plaatsen�zijn�deze�veen-
blokken�zo�talrijk�en�staan�zo�dicht�
bij�elkaar,�dat�er�een�labyrint�van�
gangen�en�tunnels�is�gevormd�
tussen�deze�veenformaties.�Het�is�
toegestaan�om�vanuit�een�belly-
boat�of�een�roeiboot�met�elektro-
motor�te�vissen.�De�Gaasperplas�
is�een�‘derdehengelwater’,�deze�
vergunning�is�te�verkrijgen�bij�de�
AHV.
Conclusie:
De�Gaasperplas�zal�de�visser�die�
bereid�is�wat�meer�tijd�te�investe-
ren�zeker�belonen�met�een�mooie�
vangst�van�een�grote�vis.�In�dit�
geval�geldt�het�spreekwoord�‘de�
aanhouder�wint’.

24. Wateren 
recreatiegebied 
Groengebied 
Amstelland
witte boekje pag. 13
Geschiedenis:
De�wateren�gesitueerd�aan�de�
Hoge�Dijk,�de�Gaasperzoom,�de�
Middelpolder�inclusief�Elsen-
hove,�het�Penbos�en�de�Duiven-
drechtsepolder�onder�Amsterdam�
en�Ouder-Amstel�zijn�ontstaan�
door�veenwinning,�cultivering�en�
veelal�bedoeld�als�afwateringsys-
temen.�
Vismogelijkheden:
De�vismogelijkheden�op�deze�
wateren�zijn�legio.�Vrijwel�iedere�
vissoort�komt�voor�en�vaak�ook�in�
grote�aantallen.�De�wateren�bie-
den�volop�mogelijkheden�voor�de�
struinende�snoek-�en�karpervisser�
en�zeer�zeker�ook�voor�vliegvis-
sers.�Daarnaast�zijn�er�voldoende�
veilige�mogelijkheden�voor�kinde-
ren�om�met�een�hengeltje�op�pad�
te�gaan.
Bijzonderheden:
De�wateren�maken�vaak�onderdeel�
uit�van�groene�delen�van�de�stad�
en�zijn�veelal�op�steenworpafstand�
van�alle�drukte�van�wegen,�kanto-
ren,�industrie�en�bewoning.�
Conclusie:
De�wateren�gesitueerd�aan�de�
Hoge�Dijk,�de�Gaasperzoom,�
de�Middelpolder�inclusief�
Elsenhove,�het�Penbos�en�de�
�Duivendrechtsepolder�onder�
Amsterdam�en�Ouder-Amstel�zijn�
uitermate�geschikt�om�even�een�
hengeltje�uit�te�werpen�waarbij�de�
kans�op�de�vangst�van�een�mooie�
vis�zeer�reëel�is.� 666
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Fotoverslag Jubileum-karperuitzetting

Joris Weitjens (foto’s Timon van der Put)

Maar liefst 15 jaar zet de AHV al karpers uit in Amsterdam, 

spiegelkarpers en tegenwoordig ook edelschubs. Een fotoverslag 

van de jubileumuitzetting.

Foto
vers

lag

Het�laatste�weekend�van�novem-
ber�was�het�weer�zover.�Een�
gemengde�partij�spiegelkarper�en�
edelschubkarper�van�een�Duitse�
kweker�werd�afgeleverd�bij�ons�
terrein�aan�de�Sloterplas�waar�
een�groot�zwembad�klaar�stond.�
Uiteraard�kregen�de�spiegel-
karpers�de�gebruikelijke�behande-
ling;�meten,�wegen,�fotograferen,�
waarna�de�‘bus�van�Theo’�zorgde�
voor�verdere�verspreiding�over�
een�select�aantal�AHV-wateren.�
Alleen�een�partijtje�spiegels�moest�
nog�een�nachtje�overblijven�om�
de�volgende�ochtend�te�kunnen�
poseren�voor�de�camera�van�AT5.�
Op�steenworpafstand�van�het�
Leidseplein�vierden�we�daar�het�
15-jarig�bestaan�van�ons�SKP�met�
een�uitzetting.�We�zijn�benieuwd�
waar�die�opduiken!� 666

rené Moolhuizen: al bijna 15 jaar ‘spiegelfotograaf’

Samen die mooie proberen te scheppen

Theo Mittendorff legt uit hoe je ze herkent

Genoeg zuurstof in de gracht…

Lieslaarzen op de Leidsekade

Een prima sfeer en blije gezichten
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Bent u de gefotografeerde visser in 
de rubriek ‘Ben ik dat?’

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

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

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

‘Zijn wij dat?’-nieuws vorige editie:

Pieter�en�Zeno�
Boerman�
�herkenden�zich-
zelf�op�de�foto�
uit�de�vorige�
‘Zijn�wij�dat?’�

De�prijs�is�reeds�
in�ontvangst�
genomen.

Ben
 ik d

at?

22






