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Beste leden,

Voor�u�ligt�het�AHV�VISSEN�magazine�van�juni�2013.�
Deze�editie�is�bijna�in�z’n�geheel�gewijd�aan�karper-
vissen,�een�heuse�karperspecial�dus!�Veel�Amster-
damse�vissers�mogen�vooral�in�de�zomermaanden�
graag�op�pad�gaan�met�een�karperhengel,�de�één�
kiest�voor�de�penhengel,�de�ander�put�veel�plezier�uit�
het�afstandsvissen�met�het�vastloodsysteem.�In�deze�
editie�komt�het�allemaal�aan�bod,�mooie�verhalen�
waaruit�beleving�spreekt.

Bastiaan�Cappendijk�is�zo’n�Amsterdamse�visser�die�
een�geheel�eigen�beleving�kent.�Hij�beleeft�slapeloze�
nachten�door�één�bepaalde�vis.�Wat�begint�als�een�
verhaal�doorspekt�met�twijfels�en�onzekerheden,�
eindigt�als�een�epos�waarin�de�schrijver�zichzelf�
bescheiden�‘een�gelukkig�man’�noemt.�Een�prachtig�
verhaal�over�oppervlaktevissen!

Ook�voor�de�jeugd�valt�er�weer�voldoende�te�beleven�
in�deze�uitgave.�Zo�zijn�er�de�AHV�Jeugdkampioen-
schappen�aan�de�Plesmanlaan�op�30�juni�en�organi-
seert�de�AHV�maar�liefst�twee�jeugd-karperweeken-
den.�Uiteraard�zal�er�in�de�komende�edities�ruim�aan-
dacht�aan�deze�evenementen�worden�geschonken.

Veel,�heel�veel�karpernieuws�dus�deze�keer.�De�roof-
vissers�onder�ons�kunnen�in�de�volgende�editie�hun�
hart�ophalen�want�dan�zal�er�extra�veel�aandacht�
besteed�worden�aan�de�roofvissen�die�de�Amster-
damse�wateren�onveilig�maken.�En�wat�is�er�nu�
leuker�om�zelf�ook�eens�met�je�verhaal�én�foto�in�het�
AHV�VISSEN�magazine�te�staan?�
Schroom�dus�niet�en�mail�je�verhaal�en�foto’s�naar�
rolfbouman@gmail.com,�plaatsing�is�niet�gega-
randeerd�maar�antwoord�krijg�je�altijd!�LET�OP:�De�
deadline�voor�het�volgende�magazine�is�23�juli�2013!

Ik�wens�u�allen�veel�lees-�én�visplezier!

� 666

Rolf�Bouman,�hoofdredacteur

RichaRd
Bij het ter perse gaan van deze editie bereikte ons het 
droevige bericht dat Richard van den Bos op 44-jarige 
leeftijd is overleden. Richard heeft van 1999 tot 2000 
op ons kantoor gewerkt als secretaris van de Com-
missie Waterbeheer. We leerden hem kennen als een 
bijzonder open en fijn mens. Wij wensen zijn familie 
en vrienden heel veel sterkte met dit enorme verlies.

Het�bestuur

Advertentie
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Dat�goede�moment�werd�me�
onlangs�ingewreven�door�een�
jonge�karpervisser.�Je�herkent�
ze�zo.�Ik�stond�te�vissen�aan�
de�Amstel�en�hoewel�ik�vooral�
oog�had�voor�m’n�dobbers�zag�
ik�vanuit�m’n�ooghoek�iemand�
de�brug�beklimmen,�maar�niet�
afdalen.�Ik�keek�vanachter�een�
lantaarnpaal�tegen�een�rug�aan�
en�vermoedde�gelijk�de�her-
komst.�Een�minuutje�of�zo�bleef�
de�jongen�over�de�reling�han-
gen�en�spuugde�een�paar�keer,�
schijnbaar�gericht,�in�het�water.�

Weetjes
Het is alweer 15 jaar geleden dat we de eerste projectspiegels 

vrijlieten. Dankzij de vele gearchiveerde terugmeldingen is het 

AHV-project een succes geworden. Reden voor een feestje en een 

goed moment om weer eens wat gegevens op een rijtje te zetten.

Joris�Weitjens

Hij�schrok�toen-ie�me�zag�en�z’n:�
‘Heb�je�al�wat�gevangen?’�kwam�
er�als�een�pistoolschot�uit.�Hij�
herstelde�zich�snel,�zei�dat-ie�op�
zoek�was�naar�stekken�en�greep�
de�gelegenheid�aan�om�mij,�
van�het�Spiegelkarperproject,�
‘wat�dingen�te�vragen’.�Ik�hou�
niet�van�bezoek�en�zeker�niet�
van�bezoek�aan�het�water,�maar�
de�mengeling�van�bravoure�en�
onzekerheid�nam�me�in�voor�de�
jongen.�Ik�doe�een�poging�het�
vraag-�en�antwoordspel�weer�te�
geven.

Hoeveel hebben jullie 
uitgezet in het boezemwater 
en hoeveel terugmeldingen 
zijn er?
Van�het�boezemproject�waarvan�
we�elke�uitgezette�spiegelkarper�
sinds�juni�1998�hebben�gefoto-
grafeerd�zijn�er�bijna�1200�terug-
meldingen�van�ongeveer�2500�
uitgezette�karpers.�Die�meldingen�
betreffen�ruim�600�verschillende�
projectspiegels.�Dat�betekent�dus�
dat�1�op�de�4�uitgezette�karpers�
één�of�meer�keer�is�teruggevan-
gen.

Wat is er met die andere 
1900 niet-gemelde spiegels 
aan de hand?
Heel�opvallend�zijn�de,�soms�dra-
matische,�verschillen�in�terugmel-
dingen�tussen�wat�wij�uitzetlich-
tingen�noemen.�Er�zijn�lichtingen�
die�nauwelijks�‘sjoege�geven’�en�
een�vrijwel�leeg�archief�opleveren.�
Nu�kan�het�hypothetisch�zo�zijn�
dat�hele�scholen�afbuigen�naar�
het�IJ�en�daar�verstoppertje�spe-
len.�De�kans�dat�ze�daar�gevangen�
en�gemeld�worden�is�immers�
klein.�Maar�dan�zouden�alleen�de�
vissen�van�belabberde�lichtingen�
die�kant�op�zijn�gegaan.�Dat�is�niet�
logisch.�Eigenlijk�is�sterfte�in�de�
eerste�winter�en�lente�na�uitzet-
ting�de�enige�waarschijnlijke�ver-
klaring�voor�het�verdwijnen�van�
veel�vissen.

Hoe komt het dat ze dood 
gaan?
K2�Vissen�(karpers�van�twee�
zomers�oud),�die�we�veel�hebben�
uitgezet,�zitten�nog�midden�in�de�
‘survival�of�the�fittest’.�In�die�fase�
heb�je�heel�veel�uitval.�Daarnaast�
blijkt�het�heel�belangrijk�dat�de�vis�
gezond�en�onbeschadigd�wordt�
uitgezet�om�de�eerste�fase�door�te�
komen.�Dat�heeft�er�met�name�bij�
de�overigens�prachtige�‘Valken-

waarderspiegels’�nogal�eens�aan�
ontbroken.

Waarom zetten jullie (zoveel) 
van die kale vissen uit het 
buitenland uit?
Dat�begon,�in�2000,�als�stre-
ven�naar�variatie,�voor�elk�wat�
wils.�Veel�karpervissers�houden�
bovendien�van�dit�type.�Bij�hun�
droomkarper�denken�ze�graag�
aan�zo’n�kale�bak.�Misschien�geeft�
het�vangen�ervan�een�beetje�het�
gevoel�alsof�je�in�Frankrijk�bent?�
Belangrijker�voor�ons�was:�hoe�
meer�types/rassen�je�hebt�rond-
zwemmen,�hoe�minder�kwetsbaar�
je�bestand�is�voor�massale�sterfte.�
Daarnaast�zijn�de�meeste�buiten-
landse�types�goede�‘survivallers’,�
groeien�vaak�sneller�en�worden�
ook�zwaarder.�Dat�wil�niet�zeggen�
dat�iedereen�er�meer�plezier�aan�
beleeft!�Speciaal�voor�de�sport�
gekweekte�spiegels�zijn�vaak�een�
lust�voor�het�oog�en�gaan�naar�
verwachting�langer�mee.�De�rea-
liteit�is�echter�dat�die�mooie�spie-
gels�haast�niet�te�verkrijgen�zijn.�
Bij�gebrek�aan�beter�dus.

Je hoort veel over 40-ponds 
projectspiegels. Klopt dat 
ook?
‘Er�wordt�meer�geluld�dan�gevan-
gen…’�De�spiegels�krijgen�het�niet�
cadeau�in�de�boezem.�Wisselende�

waterkwaliteit,�soms�harde�stro-
ming,�en�een�fors�brasembestand�
drukken�de�groei.�Bovendien�
worden�ze�niet�zo�verwend�met�
boilies�als�op�onze�plassen.�Des-
alniettemin�hebben�we�anno�nu�
in�totaal�8�verschillende�project-
spiegels�boven�de�15�kilo�gemeld�
gekregen.�Vier�daarvan�zijn�
vissen�van�de�(Franse)�Villedon-
kweeklijn,�1�van�de�Duitse�lijn�en�
3�Valkenswaarders.�De�topper�op�
dit�moment�is�een�Villedonvis�van�
17.700�gram.�Die�40-ponder�komt�
er�dus�vast�wel�uit,�binnenkort.

Hoe is de verhouding schub/
spiegel in de Amstelboezem?
Er�zijn�karpervissers�die�in�een�
straal�van�20�km�rond�uitzetpun-
ten�75%�spiegelkarper�scoren,�
terwijl�anderen�op�nog�geen�10%�
uitkomen.�Dat�zegt�iets�over�de�
(onevenredige)�verspreiding�van�
de�spiegels,�maar�er�is�meer.�
Spiegelkarpers�laten�zich�aan�de�
hengel�veel�gemakkelijker�(tot�wel�
10�keer)�vangen�dan�verwilderde�
schubs.�Observeren�van�karpers�
geeft�een�betere�indicatie�over�de�
verhouding.�Al�met�al�denken�wij�
dat�de�verhouding�thans�1�op�4�is.�
1�spiegel�op�4�schubs.

Hebben jullie nog wensen 
voor wat de boezem betreft?
Het�totale�karperbestand�krimpt�

Elke melding (ook van langer geleden) van boezem-
water is nog steeds welkom: dus mail je foto van een 
spiegelkarper naar jorisweitjens@upcmail.nl en we 
gaan voor je aan de slag om de vis op te zoeken in ons 
archief. De beste melder van het lopende jaar willen we 
graag belonen. Martin SB stelt maar liefst 25 kilo boilies 
beschikbaar voor de winnaar! 

sinds�1990.�Onze�kleinschalige�
uitzettingen�brengen�daar�geen�
verandering�in.�Dat�hoeft�ook�niet.�
Ons�streven�is�een�gevarieerd�
bestand�met�een�grotere�kans�op�
een�mooie�of�grote�karper.�Dat�
streven�is�inmiddels�bereikt,�maar�
stilstand�betekent�achteruitgang.�
Daarom�zet�de�AHV�bijna�jaarlijks�
een�kleine�dosis�(50�stuks)�karper�
uit,�liefst�nieuwe�rassen�of�mooie�
kweeklijnen.�Sinds�2007�zetten�we�
ook�edelschubkarpers�uit�en�ook�
die�houden�we�in�de�gaten!
Het�aantal�terugmeldingen�(circa�
100�per�jaar)�is�vrij�stabiel�en�
verschaft�ons�ruim�voldoende�
cijfermateriaal.�Om�een�nog�betere�
indruk�te�krijgen�van�migratie�en�
verspreiding�zien�we�echter�het�
allerliefst�terugmeldingen�van�
‘vreemde’�plekken.�Van�het�IJ/
Noordzeekanaal�hebben�we�bij-
voorbeeld�slechts�5�meldingen�
in�al�die�jaren�waarvan�3�van�
beroepsvissers!�Daar�is�zeker�
meer�te�halen…

De�jongen�voelde�zich�door�m’n�
hint�maar�matig�aangesproken.�De�
Amstel�leek�‘m�al�een�hele�kluif.�
Gelijk�had-ie:�m’n�dobbers�ston-
den�nog�steeds�als�een�huis.�� 666

Reislustige 

 Villedonner die een 

jaar later de 30 pond 

zou overschrijden.

Zo zie ik ze ’t liefst: m’n zoon Jasper met een Valkenswaardkruising uit 2006.

hypnotiserende edelschubs voorspellen veel 

goeds en oneindig zoekwerk… 
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Ik�kies�voor�een�vrij�ondiepe�
stek�in�een�nieuwbouwwijk�in�
Amsterdam-West,�hetzelfde�water�
als�waar�ik�mijn�artikel�herfstkar-
per�over�schreef.�Ik�ga�me�nu�dus�
vooral�richten�op�het�ondiepere�
stuk�van�dit�water.�Het�is�hier�
maximaal�anderhalve�meter�diep.�
Hier�warmt�het�water�sneller�op�

Eindelijk weer karper!
Eindelijk wordt het weer warmer. De winters lijken elk jaar langer 

te duren en daardoor wordt mijn geduld steeds meer op de 

proef gesteld. Het is nu een paar weken mooier weer en ik maak 

plannen om eens goed aan de slag te gaan. In de winter heb ik 

vooral hier en daar wat gesnoekt. Ook hartstikke leuk, maar zodra 

de temperaturen stijgen ben ik toch vooral bezig met de karpers.

Eric�Jacobsson

waardoor�ik�verwacht�dat�de�kar-
pers�hier�eerder�te�vinden�zullen�
zijn.

Het plan!
Het�plan�is�gemaakt�en�ik�heb�al�
mijn�spullen�weer�in�orde�om�aan�
de�slag�te�gaan.�Ik�ben�van�plan�
om�op�het�ondiepere�stuk,�dat�

ik�op�het�oog�heb,�elke�keer�een�
paar�uur�op�verschillende�plekjes�
te�vissen.�Door�weinig�te�voeren�
en�subtiel�te�vissen,�hoop�ik�dat�
als�ik�karper�op�mijn�plek�krijg�ik�
deze�ook�snel�vang.�Aangezien�het�
water�nog�vrij�koud�is,�waardoor�
ik�verwacht�dat�de�vis�nog�niet�erg�
actief�is,�gebruik�ik�weinig�voer.�
Als�aas�gebruik�ik�een�mix�van�
verschillende�maten�vismeelpel-
lets.�Ik�voer�per�plek�één�of�twee�
handjes�pellets,�meer�niet.�Als�
haakaas�gebruik�ik�een�felroze�
pop-up�die�ik�met�een�loodje�net�
boven�de�bodem�laat�zweven.�Het�
idee�hierachter�is�dat�deze�fel�roze�
pop-up�nogal�opvalt�en�de�vissen�
deze�hopelijk�(uit�nieuwsgierig-
heid)�ook�als�eerste�pakken.�Door-
dat�ik�de�pop-up�zo�uitlood�dat�hij�
precies�boven�de�bodem�zweeft,�
is�deze�heel�licht�en�schiet�daar-
door�verder�naar�binnen�in�de�bek�
van�de�vis�dan�dat�een�‘normaal’�
aas�zou�doen.�Hierdoor�vergroot�
ik�mijn�kansen�bij�voorzichtig�
azende�karpers.�Ook�hang�ik,�tel-
kens�als�ik�ingooi,�een�PVA-zakje,�
met�dezelfde�pellets�waarmee�ik�
voer,�aan�mijn�haak.�Dit�helpt�ook�
nog�eens�dat�ik�mijn�montage�niet�
in�de�war�gooi.�Tevens�zorgt�het�
natuurlijk�voor�wat�extra�pellets�
die�precies�bij�mijn�aas�liggen.

Nu�ik�alle�zaken�rondom�water-
keuze,�aanpak�en�aas�heb�
uitgedacht�is�het�tijd�om�te�vis-
sen.�Komende�week�hebben�de�
meeste�collega-studenten�bij�mij�
op�school�herkansingen,�maar�
aangezien�ik�zo�goed�mijn�best�
heb�gedaan�ben�ik�vrij�en�kan�ik�
lekker�gaan�vissen.�Het�is�op�een�
donderdag�dat�ik�voor�het�eerst�
naar�het�water�ga.�Nadat�ik�alles�
klaar�heb�en�heb�ingegooid�krijg�ik�
al�vrij�snel�een�aanbeet�en�vang�ik�
een�brasem.�Na�twee�uur�krijg�ik�
een�harde�run�op�mijn�hengel�en�

vang�ik�een�schubkarper�van�een�
paar�kilo,�eindelijk�weer!�Een�paar�
dagen�later�ga�ik�opnieuw�een�
paar�uurtjes�vissen�en�wederom�
vang�ik�een�soortgelijke�karper.�
Het�is�mooi�weer,�mijn�plan�werkt,�
ik�vang�vis,�kortom�ik�ben�zeer�
tevreden.�Als�ik�naar�huis�fiets�
kom�ik�langs�een�duiker,�waar�ik�
in�de�winter�en�ook�in�het�voor-
jaar�een�paar�keer�een�karper�heb�
gehaakt�tijdens�het�snoeken.�Deze�
duiker�ligt�in�het�ondiepere�stuk�
waar�ik�nu�ook�al�aan�het�vissen�
ben�en�als�ik�er�even�blijf�kijken�
meen�ik�een�karper�te�zien.�Ik�krijg�
meteen�weer�zin�om�te�vissen�en�
ik�besluit�de�volgende�dag�vroeg�
terug�te�gaan.�Ter�voorbereiding�
voer�ik�wel�alvast�een�paar�hand-
jes�pellets�voor�de�duiker.

Wapperende staart
De�volgende�ochtend�kom�ik�rond�
zeven�uur�aan�en�zie�ik�overal�
witvis�aan�de�oppervlakte�bezig.�
Ik�maak�mijn�spullen�in�orde�en�
als�ik�met�mijn�onderlijnen�bezig�
ben�zie�ik�vanuit�mijn�ooghoek,�
vlak�voor�de�duiker�waar�ik�had�
gevoerd,�een�staart�uit�het�water�

komen,�waarschijnlijk�karper.�Mijn�
hart�gaat�sneller�kloppen�en�ik�
probeer�zo�rustig�en�stil�mogelijk�

in�te�gooien.�Er�gebeurt�niets�en�
ik�begin�me�af�te�vragen�of�ik�toch�
teveel�herrie�heb�gemaakt�waar-
door�ik�de�vissen�heb�verjaagd.�
Tegen�twaalven�krijg�ik�een�kei-
harde�run�op�de�hengel�voor�de�
duiker.�De�vis�vecht�hard�en�als�na�
een�tijdje�de�karper�voor�het�eerst�
boven�komt,�zie�ik�dat�het�één�
van�de�grotere�vissen�van�hier�is.�
‘Alsjeblieft,�schiet�niet�los’,�mom-
pel�ik,�en�uiteindelijk�kan�ik�de�vis�
scheppen.�Het�is�een�prachtige�
schub�van�ongeveer�zeven�kilo�
waar�ik�zeer�tevreden�mee�ben.�Ik�
kijk�het�nog�een�uurtje�aan�maar�
er�gebeurt�niks�meer,�maar�dat�
maakt�mij�niet�meer�uit.�Mijn�plan�
en�aanpak�hebben�gewerkt�en�de�
beloning�is�een�mooie�karper!�Ik�
krijg�nu�al�weer�zin�om�terug�te�
gaan,�wat�is�vissen�toch�leuk�(als�
het�lukt).� 666

de ‘wapperstaart-

duiker’…

Een roze pop-up op een bedje van verschillende maten pellets.

de beloning!
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aan�de�slag�mogen.�Regelmatig�beklagen�vissers�
zich�waarom�dat�onhandige�formaat�boekje�van�de�
landelijke�lijst�van�viswateren�nou�mee�moet.�De�
uitleg�is�even�simpel�als�duidelijk:�U�moet�zich�dus�
als�visser�op�de�hoogte�stellen�van�de�inhoud�van�
het�betreffende�boekje�en�aan�kunnen�tonen�waar�u�
mag�vissen,�waarmee�u�mag�vissen�en�welke�regels�
er�gelden.�Strikt�genomen�(dit�staat�ook�op�de�lijsten�
van�wateren�en�het�AHV�inhoudje)�is�uw�visvergun-
ning�ongeldig�als�het�bijbehorende�boekje�er�niet�bij�
zit,�want�u�kunt�niet�bewijzen�dat�u�mag�vissen�waar�
u�vist!

Dat�is�dan�ook�de�reden�dat�u�als�visser�te�allen�tij-
den�een�compleet�document�moet�kunnen�tonen�
aan�een�visserijcontroleur�of�opsporingsambtenaar.�
Vooralsnog�is�er�nog�geen,�door�velen�gewenste,�
(moderne)�digitale�oplossing.�En�ook�al�blijft�het�mis-
schien�een�onhandig�boekje,�het�is�nu�ook�weer�geen�
statenbijbel,�dus�ergens�tussen�de�vele�visspullen�
die�menig�moderne�visser�meesleept,�moet�er�altijd�
wel�een�plekje�zijn�in�de�vistas�of�jas�waar�pasje�en�
boekje�in�meegetorst�kunnen�worden�onderweg�naar�
uw�persoonlijke�recordvangst…

Tot�ziens�aan�de�waterkant.� 666

Alex�van�der�Velden
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Op�zo’n�80%�van�de�Nederlandse�viswateren�is�de�
VISpas�toereikend,�maar�er�zijn�ook�andere�vergun-
ningen�mogelijk.�Bijvoorbeeld�die�van�gemeentes,�
natuurorganisaties�of�visverenigingen�die�zich�om�
welke�reden�dan�ook�niet�hebben�aangesloten�bij�het�
landelijke�systeem�van�de�VISpas.�En�je�hebt�natuur-
lijk�wateren�waarvan�de�eigenaar�heeft�bepaald�dat�
er�gewoon�helemaal�niet�mag�worden�gevist,�zoals�
bijvoorbeeld�bij�de�NUON-centrales�en�het�Fort�aan�
de�Drecht.�Het�visrecht�is�natuurlijk�een�eigendoms-
kwestie,�en�de�eigenaar�bepaalt!

De�Visserijwet�stelt�bepaalde�eisen�aan�een�schrifte-
lijke�toestemming,�kortweg�gesteld:�de�identiteit�van�
de�houder,�waar�je�mag�vissen�en�waarmee�je�mag�
vissen.�Daarnaast�hebben�de�eigenaren/verhuurders�
van�het�water�vaak�nog�allerlei�aanvullende�eisen�en�
verbodsbepalingen�waaraan�de�vereniging�en�haar�
leden�zich�dienen�te�houden.�Kortom,�zo�ontstaat�de�
wettelijk�verplichte�schriftelijke�toestemming�met�
een�heel�boekwerk(je)�aan�wateren�waar�gevist�mag�
worden�en�allerhande�regels�waar�men�zich�aan�
dient�te�houden,�op�straffe�van�een�geldelijke�aderla-
ting�die�tegenwoordig�niet�mis�is!

En�daarmee�komen�die�(on)handig�te�transporteren�
‘Lijsten�van�Viswateren’�om�de�hoek�kijken.�Daar�
staan�alle�wateren,�regels�en�bepalingen�in�waar�
alle�broeders�in�Petrus�aan�of�op�het�water�mee�

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

De visvergunning oftewel: ‘een geldige schriftelijke 

toestemming tot vissen van de visrechthebbende’, 

zoals deze tegenwoordig genoemd dient te worden. 

In Nederland geldt een algeheel visverbod, tenzij je in 

het bezit bent van voorgenoemd kleinood. Ik denk dat naast vele honderden 

types vergunningen en ontheffingen van diverse overheden, de visvergunning 

het meest bekend is in Nederland.

ONZE WORMEN
ZIJN ER KLAAR VOOR!

DE BESTE WORMEN, VERS UIT DE GROND

A.D. Kranenburg

Hoofdweg 1602 | 2157 NB Abbenes | Holland | T 06 - 533 73 396 | info@adkranenburg.nl

WORMENKWEKERIJ  |

VISWORMEN.INFO

WIJ LEVEREN AAN ZOWEL GROOTHANDEL ALS PARTICULIER

Advertentie



vissen, nummer 3, juni 2013 11magazine

Jeu
gd

11

De AHV organiseert twee
jeugdkarperweekenden!

NADere iNformAtie
• Eten en drinken wordt door de organisatie verzorgd
• M.T.C. verzorgt de boilies
• Elke deelnemer ontvangt een goodie-bag gesponsord door Piet Vogel
• De wedstrijd staat onder begeleiding van ervaren karpervissers
• Zelf zorgen voor een tentje, stretcher of luchtbed
• Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de heer Tom van Leeuwen op tel. 06-34 40 24 35 
• Maximaal aantal deelnemers is 20, dus schrijf je op tijd in!
• Meer informatie ontvang je tijdig via de mail

Karperweekend 1
Wanneer?�Van�vrijdag�9�augustus�tot�en�met�
zondag�11�augustus�in�de�BIJLMERWEIDE
Hoe laat?�Vrijdag�beginnen�we�om�16.00�uur�
en�zondag�om�10.00�uur�is�het�afgelopen
Voor wie?�Aspirant-leden�van�12�t/m�18�jaar
Wat kost het?�€ 5,00�Dit�geld�overmaken�
op�de�rekening�van�de�AHV,�ING�117917�
onder�vermelding�van:�KARPERWEEKEND�
AUGUSTUS,�je�naam�en�je�lidnummer
Aanmelden?�Stuur�een�mailtje�naar
ahv@ahv.nl�met�daarin�je�naam,�adres,�
geboortedatum,�telefoonnummer,�lid-
nummer�en�natuurlijk�KARPERWEEKEND�
AUGUSTUS

Karperweekend 2
Wanneer?�Van�zaterdag�19�oktober�tot�en�met�
zondag�20�oktober�aan�het�KINSELMEER
Hoe laat?�De�wedstrijd�begint�zaterdag�om�
10.00�uur�en�zondag�om�16.00�uur�is�het�
�afgelopen
Voor wie?�Aspirant-leden�van�12�t/m�18�jaar
Wat kost het?�€ 5,00�Dit�geld�overmaken�op�
de�rekening�van�de�AHV,�ING�117917�onder�
�vermelding�van:�KARPERWEEKEND�OKTOBER,�
je�naam�en�je�lidnummer
Aanmelden?�Stuur�een�mailtje�naar
ahv@ahv.nl�met�daarin�je�naam,�adres,�
geboortedatum,�telefoonnummer,�lidnummer�
en�natuurlijk�KARPERWEEKEND�OKTOBER

het karperweekend in 2012 vond plaats in het 
amsterdamse Bos en was beregezellig!

in 2012 werden er mooie 

vissen gevangen! Advertentie
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Fotoverslag karperwedstrijd Sloterplas
Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 mei vond de 

fameuze karperwedstrijd aan de Sloterplas weer 

plaats. Maar liefst 25 koppels gingen met elkaar de 

strijd aan om vriend Cyprinus carpio te verleiden. 

Ondanks de vaak zeer doordachte technieken en 

aasaanbiedingen wist slechts één visser zijn hengel 

krom te trekken en daarmee de hoofdprijs in de 

wacht te slepen. Ondanks de tegenvallende vangsten 

was iedereen het er over eens dat deze klassieker 

snel herhaald moet worden. Alle eer voor de perfecte 

organisatie komt op het conto van de heren Simon 

Engels, Bob van Aken, Siegfried Couvee, Giel Buree, 

Alex van der Velden, Marco Poelgeest en Herman 

Sentrop. Een fotoverslag.

De AHV Sloterplas karperwedstrijd werd mogelijk gemaakt door de zeer gulle sponsoring van de volgende bedrijven: Old 
Pollard Lake - Pollard Baits, FNE Trading, Hengelsport Willem, Hengelsport 2000, Hengelsport Amstelveen, Hengelsport De 
Snoekbaars, Rien de Wolf, The Diff, Korda, Carp leader – Carp leader Baits, Cormoran, SPRO, Cast Marine, JRC en Martin 
SB! Zeer bedankt en hopelijk tot de volgende wedstrijd.

Brute ‘luchten’ aan de oostoever.

druk zat bij de loting op het ahV-landje!

Zeer goed gevuld, die prijzentafel!
de ‘cup’!

En het wachten begint.

Op stek 16 wordt een voertje gemaakt.

Voorzitter Bert Vooijs opent de prijsuitreiking.

Nick dekkers met 
de enige vis.

En daarmee wint hij de hoofdprijs!
de rest wordt eerlijk verloot.

En dus een hoop blije gezichten.

deze mannen zorgden voor de perfecte organisatie.
En in september 

doen we het 
nog een keer!
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Je�pakt,�zonder�onverwachte�
bewegingen�te�maken,�de�hengel�
stevig�vast.�Elk�takje�dat�kraakt,�
de�eend�die�vlakbij�langs�zwemt,�
alles�drijft�je�tot�waanzin.�Zelfs�de�
vrouw�die�achter�je�haar�hond�aan�
het�uitlaten�is,�maan�je�het�liefst�
tot�stilte;�‘NU�moet�het�gebeuren!’�
denk�je�bij�jezelf,�‘als�ik�nu�mijn�
kans�niet�grijp,�dan�is�het�sowieso�
te�laat’.�

Het vervolg
Ja,�ik�ben�niet�gek�hoor!�Menig�
karpervisser�bevindt�zich�wel�eens�
in�deze�situatie.�Je�raadt�het�mis-
schien�al,�ik�ook!�Bij�het�zien�van�
de�vlezige�lippen�van�de�door�mij�
beoogde�karper,�wordt�bevestigd�
dat�het�om�een�beer�gaat.�Met�alle�
balans�die�ik�op�dit�moment�in�
mijn�lichaam�kan�vinden,�ik�ben�
bepaald�geen�acrobaat,�reik�ik�zo�
ver�mogelijk�naar�de�karper.�Rus-

tig�laat�ik�het�wateroppervlak�ken-
nismaken�met�het�stukje�witbrood�
dat�als�aas�moet�dienen.�Nu�is�het�
een�kwestie�van�geduld,�iets�waar�
wij�karpervissers�in�behoren�uit�
te�blinken.�Maar�nu�niet,�nee�echt�
niet,�verre�van�dat.�Ze�ligt�daar�
maar�een�beetje,�roer-�en�emotie-
loos.�Zo�dichtbij�maar�toch�zo�ver�
weg.�Ik�weet�letterlijk�al�wat�voor�
vlees�ik�in�de�kuip�heb.�Uren�lijken�
er�voorbij�te�gaan�terwijl�dit�in�
werkelijkheid�hooguit�een�minuut�
is.�‘Heeft�ze�soms�in�de�gaten�dat�
ik�haar�probeer�te�strikken?�Heeft�
ze�liever�volkoren�bruinbrood�met�
pitjes�dan�mijn�oude�saaie�casino�
wit?’�De�twijfel�slaat�toe.�Bovenop�
dit�alles�keert�ze�me�de�rug�toe.�De�
moed�zakt�me�in�de�schoenen.

Maar�dan,�een�stevige�puls�van�de�
kieuwen�verraadt�een�slag�van�de�
vinnen.�Ze�keert�om!�

De�spiegel,�die�zo�te�zien�al�flink�
wat�jaren�achter�de�rug�heeft�is�
nu�vastberaden.�Hongerig�en�een�
klein�beetje�driftig�wordt�alles�wat�
zich�binnen�een�straal�van�een�
halve�meter�aan�de�oppervlakte�
bevindt,�meedogenloos�naar�
binnen�gezogen.�De�karper�pikt�
het�signaal�van�de�korst�op�en�
heeft�nu�letterlijk�en�figuurlijk�de�
‘smaak�te�pakken’.�Alle�schroom�
is�verdwenen.�Doodstil�en�zonder�
te�ademen�kijk�ik�toe.�De�spiegel�
heeft�het�nu�op�mijn�korst�voor-
zien.�Langzaam�maar�zeker�komt�
ze�omhoog�tussen�twee�plom-
penbladeren.�Ze�neemt�de�korst�
al�tussen�haar�lippen.�Snel�kijk�ik�
nog�één�keer�naar�de�omstandig-

heden�om�zo�verspelen�of�geknoei�
te�voorkomen.�Het�ziet�er�allemaal�
goed�uit.�*SLURP*�‘Daar�gaat-ie!’�
zeg�ik�tegen�mezelf.�De�korst�is�
weg.

De laatste fase
‘Zal�ik�de�haak�gaan�zetten?’�Deze�
keuze�blijft�me�gelukkig�bespaard.�
Binnen�no-time�trekt�de�lijn�strak�
en�voor�ik�het�besef�sta�ik�met�
een�kromme�hengel.�Voorzichtig�
voer�ik�de�druk�op�want�de�vis�
mag�absoluut�niet�bij�dat�enorme�
plompenveld�links�komen.�‘Dit�
gaat�niet�goed,�ooh�shit,�dit�gaat�
niet�goed!’�Onbewust�pep�ik�
mezelf�op�om�rustig�te�blijven�en�
het�uiterste�uit�m’n�drilkunsten�
te�halen.�Straaltjes�zweet�lopen�
als�watervalletjes�over�m’n�voor-
hoofd.�Vlug�loop�ik�een�stukje�
mee�met�de�vis�die�inmiddels�
voor�een�andere�richting�gekozen�
heeft.�Het�bloed�staat�op�m’n�kui-
ten�van�het�messcherpe�riet.�Het�
is�een�vechtmachine.�Uiteindelijk,�
met�geduld�en�slim�werken,�komt�
de�spiegel�stukje�bij�beetje�dich-
terbij.�De�laatste�fase�kan�van�start�
gaan�en�de�reserves�van�beide�
partijen�worden�aangebroken.�

Met�de�laatste�paar�slagen�van�de�
staartvin�maakt�de�vis�duidelijk�
hoe�boos�ze�is.�Te�laat!�Snel�maar�
nauwkeurig�trek�ik�haar�over�het�
koord�van�mijn�schepnet�heen.�
Woorden�schieten�te�kort,�het�
wordt�dus�maar�wat�ongenuan-
ceerd�en�rauw�geschreeuw.�Wat�
moeten�die�mensen�verderop�wel�
niet�denken?�Ach,�wat�interesseert�
mij�dat?�Ik�ben�een�gelukkig�man.

Ongelofelijk!
Nog�vol�ongeloof�onthaak�ik�de�
vis.�De�weegschaal�geeft�aan�

De verleidingen van het oppervlaktevissen
Daar sta je dan, oog in oog met de karper die je inmiddels al een 

week aan het volgen bent. Eindelijk stort ze zich vol overgave 

op de gevoerde kattenbrokken. Je hart gaat nu nog heviger 

tekeer dan afgelopen zaterdag in de discotheek, toen je met die 

beeldschone meid stond te praten.

wat�ik�stiekem�al�een�beetje�
verwachtte�maar�voornamelijk�
hoopte,�een�nieuw�persoonlijk�
record!�Het�prachtige�schub-
benpatroon�van�de�spiegel�gaat�
gepaard�met�een�brede�rug.�Snel�
een�paar�kiekjes�voor�thuis,�‘ze�
geloven�het�nooit!’
Als�de�spiegel�weer�op�adem�
komt�in�het�nog�koele�voorjaars-
water,�is�er�eindelijk�tijd�om�met�
een�relaxte�blik�terug�te�kijken�
op�hetgeen�waar�ik�al�die�sla-
peloze�nachten�over�mijmerde.�
Langzaam�zwemt�de�spiegel�
weg,�onder�het�wateroppervlak�
en�terug�richting�de�lelies.�Waar-
schijnlijk�even�lekker�uitrusten�van�
al�dat�gedoe�van�daarnet.�Ik�plof�
neer�in�het�zachte�gras,�het�dringt�
allemaal�nog�niet�helemaal�door.�
Ik�ben�van�slag,�van�slag�door�
deze�geweldige�ervaring.�

Conclusie?�Staar�je�niet�altijd�
suf�op�je�beetmelders,�boilies�en�
voerboot,�maar�ga�eens�naar�de�
waterkant�zonder�hengel.�Zoek�de�
vissen�op�en�bestudeer�ze.�Pro-
beer�jij�ze�dan�maar�eens�te�weer-
staan,�de�verleidingen�van�het�
oppervlaktevissen�op�karper!

� 666

Bastiaan�Cappendijk

doodstil en zonder 

te ademen

Vlezige lippen YES!

Spannender wordt het niet!
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Nieuws vanuit de vereniging
21 april 2013 – Open dag 
watersporteiland Sloterplas
In het kader van de Nationale Sportweek werd op zondag 21 april jl. op het 
watersporteiland aan de Sloterplas, een open dag gehouden door alle, aldaar 
gevestigde, verenigingen. De bezoekers konden zich zodoende op de hoogte 
stellen van wat voor leuks er allemaal te beleven valt op het watersporteiland! 
De AHV pakte breed uit, de Amsterdamse visgidsen Mike Dijkstra (vliegvissen) 
en Juul Steijn (roofvissen vanuit de boot) lieten zich de oren van het hoofd 
vragen, de Commissies Waterbeheer en Controle vertelden honderduit over 
de vismogelijkheden in en rond Amsterdam en als klap op de vuurpijl was er 
voor iedereen een lekker bordje poffertjes! Tevens werd het AHV-landje offici-
eel in gebruik genomen. Kortom, een zeer geslaagde dag!

AHV Jeugdkampi-
oenschappen 2013
Op zondag 30 juni 2013 zal weer het traditionele AHV 
jeugdkampioenschap worden gevist in het water van 
de Plesmanlaan (Slotervaart) te Amsterdam. Alle 
jeugdleden van de AHV kunnen gratis meedoen! Er 
wordt gevist op witvis, roofvissen tellen niet mee 
voor de uitslag.

Er wordt verzameld in de ‘Verrijzeniskerk’ aan de 
Louis Bouwmeesterstraat 76 te Amsterdam om 
8.30 uur. Daar ontvang je dan je steknummer en je 
wedstrijdkaart. De wedstrijd begint om 09.00 uur en 
eindigt om 12.00 uur, de prijsuitreiking is om 13.00 uur.

AHV jeugdleden tussen de 7 en de 18 jaar kunnen 
zich opgeven, er zijn drie leeftijdscategorieën:
Categorie 1 : 7 t/m 10 jaar
Categorie 2 : 11 t/m 14 jaar
Categorie 3 : 15 t/m 18 jaar

Voor meer informatie en inschrijven voor het AHV 
jeugdkampioenschap:
AHV kantoor : ahv@ahv.nl of 020-626 49 88
Alex Van der Velden : jachtopzichter@live.nl of 
06-51 84 24 08

Inschrijven kan tot en met 26 juni 2013! 
Wees er snel bij!

In Memoriam
Tijdens de open dag op het watersporteiland 
op 21 april jl. kreeg het bestuur van de AHV de 
trieste mededeling dat de heer Leo Beem, oud 
 Bestuurscommissaris van de AHV en tevens hoofd 
van de  Commissie Controle van de  Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging, enige tijd geleden is 
 overleden. De heer Beem was al enkele jaren 
 geleden gestopt met zijn activiteiten voor de AHV. 
Het bestuur van de AHV wil langs deze weg haar 
 medeleven betuigen en hem danken voor al hetgeen 
hij voor de AHV heeft betekend.

Vissen is cOOL!

Vooraankondiging Sloterplas 
karperkoppelwedstrijd
In het weekend van 27 t/m 29 september zal de AHV voor de tweede keer dit 
jaar de fameuze Sloterplas Karper Koppelwedstrijd organiseren. In de sep-
tembereditie van AHV VISSEN magazine meer informatie over de wijze van 
inschrijven. Zet de data maar vast in je agenda!

Win 25 kg Martin SB boilies!
In het artikel van Joris Weitjens staat het al, de ‘beste’ terugmelder van 2013 ontvangt maar liefst 25 kg Martin SB boilies 
uit de Classic Range! Wat moet je doen? Iedere spiegelkarper die je vangt in het open boezemwater van de AHV nauw-
keurig wegen en het liefst ook opmeten. Daarna maak je een foto van de linkerflank van de vis en mailt deze naar joriswei-
tjens@upcmail.nl samen met de vangstlocatie. Als je vis wordt teruggevonden, in het inmiddels enorme archief, dan maak 
je kans op die prachtige prijs! Veel belangrijker is het natuurlijk dat je door het terugmelden van spiegelkarpers, inzicht 
verschaft in groei, migratie en zelfs de overlevingskansen van uitgezette spiegelkarpers. Met deze gegevens wordt dan 
uiteindelijk weer bepaald of er eventueel extra onderhoudsuitzettingen dienen plaats te vinden. En daar heb JIJ natuurlijk 
ook weer baat bij! Uiteraard wordt er met je vangsten en vooral je vangstlocaties zeer discreet omgegaan! De uitslag van 
deze wedstrijd volgt in januari 2014.

AHV-landje activiteiten
Iedere eerste vrijdag van de maand vindt er in het clubhuis op het AHV-landje een knoopavond plaats (karperonderlijnen 
en snoektakels). Op iedere derde donderdag van de maand wordt er een filmavond georganiseerd. Voor meer informatie 
bel je met 06-55 85 49 06 of ga je langs bij het clubhuis aan de Christoffel Plantijngracht bij de Sloterplas.

Bijzondere 
terugmelding!
Op de voorpagina van de decem-
bereditie 2012 van VISSEN maga-
zine prijkte Andres de Rouville 
met een prachtige spiegelkarper. 
Met deze vis wist hij de prijs 
voor de mooiste spiegelkarper 
tijdens de SKP-wedstrijd 2012 
binnen te slepen. Omdat Andres 
lid is van de karpercommissie 
van de AHV, vond de organisatie 
het ongepast om hem één van de 
prijzen te geven, dat vond Andres 
trouwens ook. In plaats daarvan 
mocht hij zijn naam verbinden 
aan tien (toch al uit te zetten) 
spiegelkarpers. Eind 2012 gingen 
deze vissen te water. Afgelopen 
april wist Blazej Oleszko één van 
deze vissen te vangen, de vis had 
500 meter gezwommen en was 
slechts één ons toegenomen in 
gewicht, maar dat is niet vreemd 
gezien de koude winter.

.
Blazej Oleszko met één van andres’ vissen!

.
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9. Noorderlegmeerpolder & 
Thamerpolder - witte boekje 
pag. 10
Geschiedenis:
In�de�12e�en�13e�eeuw�ontstonden�
tal�van�kleine�nederzettingen�langs�
de�Drecht,�Kromme�Mijdrecht�en�
de�Amstel�en�in�de�nabijheid�van�
het�Legmeer.�Thamen�was,�even-
als�Uithoorn,�één�van�die�neder-
zettingen.�In�de�16e�en�17e�eeuw�
nam�met�de�groei�van�Amsterdam�
de�vraag�naar�turf�sterk�toe�en�de�
bewoners�van�eerder�genoemde�
nederzettingen�richtten�zich�op�de�
lucratieve�turfwinning.�De�hierdoor�
ontstane�grote�waterplassen�vorm-
den�uiteindelijk�een�steeds�grotere�
bedreiging�voor�alle�omliggende�
nederzettingen.�In�1798�werd�
Thamen�bij�Uithoorn�gevoegd�en�

Amsterdam, de diepte in…

Foto’s: Google Earth

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 daadwerkelijk 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 VISSEN magazine 2 van april 2013 zijn de wateren 5 

t/m 8 besproken. Deze keer zijn de nummers 9 t/m 12 aan de beurt.

in�1851�werd�de�Thamerpolder�
drooggelegd.�Het�Noorder-�en�Zui-
derlegmeer�volgden�rond�1880.�Op�
deze�extra�beschikbaar�gekomen�
grond�vindt�tegenwoordig�voorna-
melijk�akkerbouw�en�glastuinbouw�
plaats.

Vismogelijkheden:
Er�zijn�hier�nauwelijks�interessante�
vismogelijkheden.�De�zeer�ondiepe�
waterpartijen�bestaan�voorname-
lijk�uit�greppels�en�sloten�die�langs�
wegen�en�agrarische�bedrijven�
lopen.�Slechts�een�enkele�sloot�en�
tocht�is�voor�de�visser�interessant.�
Hier�kan�gevist�worden�op�karper�
van�klein�tot�middelgroot,�witvis�en�
roofvis�als�snoek�en�snoekbaars.�
Ook�zwemmen�hier�graskarpers�
rond.

Bijzonderheden:
De�interessante�wateren�zijn�door�
de�steile�oevers�lastig�bevisbaar.�

Conclusie:
Door�de�langgerektheid�van�de�
voor�de�visser�interessante�wate-
ren�is�het�overwegend�hard�werken�
geblazen�om�de�vissen�te�vinden�
en�te�vangen.

10. Ringvaart Zuiderlegmeer 
vanaf De Kwakel tot Dam 
Bilderdam - witte boekje pag. 
10
Geschiedenis:
De�naam�‘De�Kwakel’�is�afgeleid�
uit�een�specifiek�soort�brug�die�
werd�aangelegd�om�de�Kleine�
Drecht�over�te�kunnen�steken,�een�
‘quakelbrugge’.�De�Kleine�Drecht�
staat�tegenwoordig�bekend�onder�
de�naam�‘Ringvaart’�en�vormde�de�
natuurlijke�verbinding�tussen�het�
Legmeer�en�de�oude�veenrivier�
de�Drecht.�De�Ringvaart�staat�in�
open�verbinding�met�nagenoeg�
alle�waterlopen�die�als�gevolg�van�
veenafgravingen�in�en�rond�de�
Kwakel�en�de�Zuiderlegmeerpolder�
zijn�ontstaan.

Vismogelijkheden:
De�Ringvaart�biedt�een�breed�scala�
aan�vismogelijkheden.�Door�de�
vele�verbindingen�met�de�naast-
gelegen�poldersloten�in�de�Kal-
slagerpolder,�betreft�het�hier�een�
behoorlijk�groot�wateroppervlak.�
Het�is�er�maximaal�een�meter�diep.�
Alle�zoetwatervissoorten�zijn�goed�
vertegenwoordigd�in�alle�maten�

en�er�zijn�stekken�te�over.�Vooral�
de�actieve�visser�kan�hier�zijn�hart�
ophalen.

Bijzonderheden:
Langs�grote�delen�van�het�water�
kan�niet�geparkeerd�worden.�Wil�je�
in�deze�stukken�vissen,�dan�is�een�
voettocht�de�enige�mogelijkheid.

Conclusie:
Geen�water�voor�‘grootwildjagers’,�
maar�de�visser�die�graag�in�polder-
landschap�vertoeft,�zal�hier�prach-
tige�visdagen�kunnen�beleven.

11. Zijdelmeer - witte boekje 
pag. 9
Geschiedenis:
Rond�het�jaar�1000�was�het�Zij-
delmeer�een�stroompje�in�het�
laagveen�dat�de�verbinding�
vormde�tussen�het�Legmeer,�dat�
zich�uitstrekte�van�Uithoorn�tot�
Bovenkerk,�en�de�rivier�de�Amstel.�
Het�Zijdelmeer�is�door�de�tijd�heen�
aan�relatief�weinig�veranderingen�
onderhevig�geweest.�Het�huidige�
Zijdelmeer�bestaat�uit�circa�11�
hectare�open�water�en�6,5�hectare�
oeverlanden�en�is�thans�onderdeel�
van�de�ecologische�hoofdstructuur.�
In�het�zogenaamde�‘parkje’�aan�de�
noordkant�groeien�bijvoorbeeld�
veel�zeldzame�planten�en�bloemen.
Onlangs�heeft�men�in�de�‘kleine�
poel’�gebaggerd�en�zijn�de�stuwen�
bij�de�Watsonweg�en�Boterdijk�
verwijderd�zodat�een�open�verbin-
ding�met�de�achterliggende�polder�
is�gecreëerd.�Deze�maatregelen�
moeten�zorgen�voor�een�betere�
doorstroming�en�waterkwaliteit.

Vismogelijkheden:
Het�Zijdelmeer�is�maximaal�2,5�
meter�diep�en�de�bodem�bestaat�

uit�slib,�veen�en�klei.�Er�zwemt�
relatief�veel�karper�rond�van�klein�
tot�groot.�Ondanks�dat�het�water�
vrij�troebel�is,�is�het�roofvisbestand�
redelijk�te�noemen�met�snoek,�
baars�en�snoekbaars.�Witvis�en�
zeelt,�maar�vooral�veel�kroeskarper�
zwemt�hier�rond.�Sinds�begin�2013�
staat�het�Zijdelmeer�in�open�verbin-
ding�met�de�achterliggende�polder�
zodat�ook�het�leefgebied�van�de�
vissen�is�vergroot.

Bijzonderheden:
Omdat�het�Zijdelmeer�deels�
natuurgebied�is,�mag�er�niet�overal�
gevist�worden�en�gelden�er�voor�
het�nachtvissen�beperkingen.�
Raadpleeg�hiervoor�het�witte�
boekje�pag.�10.�Tevens�maken�
wandelaars�en�natuurliefhebbers�
veelvuldig�gebruik�van�de�wan-
delpaden�langs�het�water.�Minder�
validen�kunnen�alleen�bij�het�
Gemeentehuis�terecht,�al�is�er�geen�
speciale�vissteiger�aanwezig.�Par-
keren�kan�hier�direct�achter�de�stek�
op�de�parkeerplaats.

Conclusie:
Een�mooi�water�met�een�goed,�
gevarieerd�visbestand,�maar�met�
een�beperkt�aantal�toegankelijke�
visstekken.�

12. Sierwateren Uithoorn & 
De Kwakel - witte boekje pag. 
11
Geschiedenis:
Uithoorn�(oorspronkelijk�‘Ute�
Hoirne’,�wat�uithoek�betekent)�is�
in�de�Middeleeuwen�als�rivierdorp�
ontstaan.�Het�lag�op�de�hoek�van�
het�Zijdelmeer�en�de�Amstel.�Door�
turfwinning�ontstonden�in�de�loop�
der�tijd�veenplassen�en�een�water-
wegennet.�De�plassen�werden�in�

de�18e�en�19e�eeuw�drooggelegd.�
Het�fijne�waterwegennet�is�groten-
deels�terug�te�vinden�in�de�huidige�
indeling�van�Uithoorn.�
De�naam�‘De�Kwakel’�is�afgeleid�uit�
een�specifiek�soort�brug,�een�‘qua-
kelbrugge’,�die�werd�aangelegd�
om�de�beide�oevers�van�de�Kleine�
Drecht�met�elkaar�te�verbinden.�Dit�
punt�vormde�de�kruising�tussen�het�
voetpad�Rechthuis�Uithoorn�–�de�
kerk�in�Kudelstaart�en�de�Kleine�
Drecht,�tegenwoordig�‘Ringvaart’�
genoemd.�Kenmerkend�voor�de�
Kwakel�zijn�de�vele�bruggetjes�die�
toegang�bieden�tot�de�diverse�lang-
gerekte�percelen�die�als�gevolg�
van�de�strokenverkaveling�zijn�
ontstaan.

Vismogelijkheden:
De�waterstelsels�zijn�maximaal�2�
meter�diep,�al�verschilt�dit�zeer�per�
sloot�of�vijver.�Het�roofvisbestand�
is�in�sommige�waterpartijen�goed�
te�noemen�en�bestaat�voorname-
lijk�uit�snoek�en�baars.�Sommige�
watertjes�bevatten�grote�karpers,�
anderen�weer�kleine.�Witvis�en�
zeelt�en�kroeskarpers�zijn�rede-
lijk�verspreid�te�vangen.�Sinds�
begin�2013�staat�een�deel�van�de�
Uithoornse�sierwateren�in�open�
verbinding�met�het�Zijdelmeer.�Het�
is�niet�toegestaan�te�vissen�in�de�
fortgracht�van�‘Fort�aan�de�Drecht’.

Bijzonderheden:
De�wateren�zijn�niet�overal�bereik-
baar�doordat�ze�grenzen�aan�tui-
nen.�Voor�het�nachtvissen�gelden�
beperkingen.�Raadpleeg�hiervoor�
het�witte�boekje�pag.�11.

Conclusie:
Mooie�waterpartijen�met�een�goed,�
gevarieerd�visbestand.� 666
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Toen�mijn�kleine�ventje�een�jaar�
of�4�was,�wilde�hij�al�mee.�Ik�
vond�dat�moeilijk.�Immers,�zo’n�
minimensje�kan�weinig�geduld�
opbrengen�en�van�enig�drijfver-
mogen�is�op�die�leeftijd�ook�nog�

Ik word visser als ik groot ben!

geen�enkele�sprake.�Dan�zocht�ik�
ondiepe�slootjes�uit,�zo’n�polder-
greppel�waarbij�de�voorntjes�je�
zowat�om�de�oren�springen.�Dat�
was�leuk!�Twintig�visjes�in�een�uur�
was�geen�uitzondering,�sommige�

waren�zelfs�wel�bijna�12�cm!�Maar�
ja,�Ran�is�natuurlijk�niet�gek!�Als�
pappa�weer�eens�hard�meurend�
naar�visslijm�zijn�foto’s�van�een�
vissessie�op�de�PC�aan�het�zet-
ten�was,�keek�hij�stiekem�mee.�
Joekels�van�vissen�sierden�dan�
het�scherm�van�de�computer.�Dat�
was�mooi�en�stoer!�Want�pappa�is�
Tarzan�en�pappa�vecht�met�grote�
vissen�en�pappa�wint.�Pappa�is�
superpappa!�Maar�dan…

Enig eigenbelang
‘Pappa?�Waarom�vangen�wij�
samen�altijd�kleine�vissen�en�jij�
altijd�grote�karpers?’�Mijn�grote�
kleine�man�is�inmiddels�bijna�9�
jaar�oud�en�heeft�drie�zwemdiplo-
ma’s�op�zak.�Hij�kan�heel�geduldig�
zijn�op�momenten�en�anders�is�
daar�wel�de�Ipod�(wat�een�handig�
ding�is�dat�zeg!)�die�hem�weet�
te�vermaken.�Ik�kijk�hem�pein-
zend�aan�en�besef�dat�hij�gelijk�
heeft.�Zonder�woorden�pak�ik�zijn�
hand�en�loop�naar�de�schuur.�De�
komende�twee�uren�vertel�ik�hem�
over�onderlijnen,�knopen,�boilies�
en�drillen.�Zelfs�de�beste�manier�
om�een�vis�te�fotograferen�pas-
seert�de�revue.�Mijn�kereltje�vindt�
het�helemaal�prachtig�en�luistert�
het�allemaal�aandachtig�aan.�
Dat�is�ook�meteen�het�moment�
dat�ik�besluit�voor�hem�een�VIS-
pas�te�kopen.�Enig�eigenbelang�
moet�hier�vooral�niet�uit�het�oog�
worden�verloren!�Immers,�zit�hij�
te�spelen�op�zijn�Ipod,�dan�vist�
pappa�lekker�met�vier�hengels!

Wat�misschien�nog�wel�belang-
rijker�is,�is�dat�hij�leert�begrijpen�
dat�er�meer�is�dan�televisie.�Dat�je�
zelfs�in�een�stad�als�Amsterdam�
momenten�kan�beleven�die�Nati-
onal�Geographic�waardig�zijn.�Ik�
vraag�mij�af,�als�ik�die�bleke�neus-
jes�bekijk,�hoeveel�kinderen�in�zijn�
klas�ooit�een�ijsvogel�in�het�echt�
hebben�gezien!?�Of�een�herme-

lijn�op�de�Diemerzeedijk�die�een�
ringslang�inspecteert.�En�dan�nog�
maar�te�zwijgen�over�de�enorme�
soortenrijkdom�onder�water�in�
de�mooiste�stad�van�de�wereld.�
Het�gros�van�de�volwassenen�ziet�
water,�water�waar�je�over�heen�
kan�varen�en�dat�voor�de�rest�vies�
is.�Mijn�kind�ziet�nu�al�mogelijkhe-
den,�dat�vind�ik�mooi.

YES! BOEM!
De�eerste�keer�dat�hij�meegaat�op�
een�heuse�karpersessie�is�het�al�
direct�raak.�We�vissen�middenin�
de�stad,�tegen�een�brug�aan.�
Achteraf�gezien�had�ik�misschien�
beter�voor�een�iets�eenvoudiger�
plek�moeten�kiezen.�Voor�de�
eerste�keer�een�karper�drillen�is�
al�lastig�genoeg!�Als�je�dan�ook�
nog�eens�rekening�moet�gaan�
houden�met�dukdalven,�pas-
serende�bootjes�en�verzonken�
fietsen,�dat�is�misschien�net�iets�
teveel�van�het�goede.�Maar�won-
derwel�verloopt�alles�gladjes�en�
de�vis�werkt�netjes�mee.�Ik�sta�te�
springen�en�te�coachen,�‘doe�dit,�
doe�dat,�hou�de�spanning�op�de�
lijn,�niet�te�hard,�niet�te�zacht!’�
Met�verkrampte�armpjes�drilt�hij�
alsof�zijn�leven�ervan�afhangt,�zijn�
wangen�worden�roder�en�roder�en�
de�blik�in�zijn�ogen�verraadt�vast-

De mensen die mij kennen weten dat vissen een belangrijk 

onderdeel van mijn bestaan is. Ik vis eigenlijk de hele dag, iedere 

dag. Meestal in ‘mijn hoofd’, mijmerend over sessies uit het 

verleden of nieuwe plannen bedenkend en wegdrijvend op een 

opblaasbedje van hoop, verlangen en een niet te temmen ‘honger’ 

naar krom carbon. Soms ga ik ook voor het ‘eggie’ vissen. Alleen 

of met een vismaat. Allebei leuk. Sinds enige tijd heb ik een 

nieuwe vismaat. Echt een toffe goserd. Ik noem hem Ran. Hij 

noemt mij pappa.

Rolf�Bouman

beradenheid.�Alhoewel�ik�liever�
eerst�de�vis�in�het�net�zie,�weet�ik�
het�eigenlijk�al,�dit�gaat�helemaal�
goed�komen!�Als�de�schubkarper�
dan�eindelijk�de�handdoek�in�de�
ring�gooit�en�zich�gewillig�laat�
netten,�hoor�ik�naast�mij�een�luide�
brul:�‘YES!�In�het�mandje!�BOEM!’�
Ik�kijk�mijn�liefste�gabbertje�aan�
en�zie�mezelf�staan,�ik�word�er�
bijna�week�van!

‘Pappa?’,�‘ja�jongen?’,�‘karpervis-
sers�vissen�toch�met�tentjes?’�Ik�
voel�het�al�aankomen.�Nachtjes�
vissen�is�helemaal�niet�mijn�ding�

maar�ik�begrijp�dat�ik�mijn�kind�
zo’n�spannend�vader-zoon�avon-
tuur�niet�kan�ontzeggen.�En�dus�
bedenken�we�een�plan�en�twee�
weken�later�is�het�zover.�Mijn�
anderhalfpersoons�tentje�biedt�
voldoende�ruimte�voor�anderhalf�
mens�en�alles�past�dus�precies.�
We�zitten�op�een�lekker�veilig�
plekje�op�een�privéterrein�van�
een�bevriende�havenmeester.�
We�eten�hamburgers�en�drinken�
cola.�Als�het�donker�wordt�zien�
we�vleermuizen�jagen�op�onzicht-
bare�insecten.�De�nacht�verloopt�
rustig�en�daar�ben�ik�stiekem�blij�
om.�Ran�staat�er�helemaal�niet�bij�
stil�dat�we�niks�vangen,�hij�geniet�
gewoon.�Van�de�natuur,�het�tentje�
en�de�stoeremannen-verhalen�van�
pappa.

Ik word visser!
Vissen�is�mijn�passie�en�mijn�
kinderen�zijn�mijn�leven.�Met�die�
wetenschap�op�zak,�kun�je�mis-
schien�mijn�euforisch�gevoel�wel�
voorstellen�toen�mijn�zoontje�het�
volgende�antwoordde�op�mijn�
vraag:�‘wat�zou�je�later�willen�wor-
den�Ran?�Als�je�groot�bent?’,�‘vis-
ser�pappa,�als�ik�groot�ben�word�ik�
visser!’� 666

helemaal zelf 

gedrild!

Vader-zoon moment… 

Pielen in de gracht is ook leuk
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Bent u één van de gefotografeerde 
vissers in de rubriek ‘Zijn wij 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�
hengelsportgeschenk,�beschikbaar�gesteld�
door�de�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

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

Zijn
 wij

 dat
?

22

Advertentie



Advertentie


