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Beste leden,

Het�gaat�goed�met�de�AHV!�Het�ledenaantal�groeit�en�
de�commissies�worden�steeds�actiever.�De�nieuwe�
roofviscommissie�timmert�stevig�aan�de�weg.�Na�een�
geslaagde�thema�avond,�zie�bladzijde�7,�organiseert�
deze�club�gemotiveerde�vrijwilligers�meteen�maar�een�
roofviswedstrijd�met�als�inzet�de�eretitel�‘Roofviskam-
pioen�AHV�2015’.�De�Sloterplas-wedstrijd,�het�fameuze�
SKP-weekend�en�de�Amsterdamse�Jeugdkampioen-
schappen,�je�kan�er�alles�over�vinden�in�deze�editie�van�
AHV�VISSEN�magazine.�Maar�er�is�meer!

Dennis�Scherjon�neemt�ons�mee�naar�de�waterkant�en�
legt�uit�hoe�je�het�best�een�Tinca�Tinca�kan�verleiden,�de�
zeelt�dus.�Meester�Maarten�geeft�visles�op�een�basis-
school�in�Amsterdam�en�Rick�van�Wees,�bestuurslid�
en�vrijwilliger�in�de�karpercommissie,�verhaalt�over�
zijn�visverleden�aan�onze�prachtige�Amstel.�Daarnaast�
heel�erg�goed�nieuws�voor�de�vissers�die�het�vissen�
met�twee�hengels�niet�genoeg�vinden!�Jawel,�vanaf�nu�
mag�er�(bijna)�overal�in�mooi�Mokum�met�drie�hengels�
gevist�worden�mits�in�het�bezit�van�de�juiste�vergun-
ning�natuurlijk.

Het�gaat�dus�goed�met�de�vereniging,�dat�is�ook�echt�te�
zien�aan�de�waterkant.�Het�lijkt�wel�of�je�overal�vissers�
ziet.�Het�clichébeeld�van�morsige�mannetjes�zittend�
op�een�kratje�bier�met�een�vettig�sjekkie�tussen�de�ver-
weerde�lippen,�wordt�langzaamaan�vervangen�door�een�
wat�frissere�look.�Streetfishers�zijn�natuurlijk�sowieso�
al�erg�hip,�maar�werp�eens�een�blik�op�de�gemiddelde�
karpervisser�of�bootvisser,�daar�is�niets�morsigs�aan.�
Ja,�vissen�wordt�steeds�populairder�bij�jong,�oud�en�
alles�water�er�tussen�zit.�En�dat�is�misschien�nog�wel�
het�allerbeste�nieuws�dat�ik�hier�mag�melden!

Veel�visplezier!� 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur
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In memoriam

Met�verslagenheid�hebben�wij�kennis�genomen�van�het�overlijden�
van�oud�bestuurslid�mevrouw I.A. Munnik.�
Mevrouw�Munnik�heeft�zich�altijd�ingezet�voor�de�vereniging�en�is�in�
juni�2006�toegetreden�tot�het�bestuur.�
Zij�vervulde�de�taak�van�secretaris�tot�december�2013.�
Wij�wensen�de�nabestaanden�veel�sterkte�toe�met�dit�verlies.

� Het�bestuur��
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Amsterdamse zeelten

Dennis Scherjon

Een�hard�schot�dat�de�slip�van�
mijn�molen�even�doet�ratelen�ver-
klapt�direct�dat�het�zeker�geen�bra-
sem�is.�Dan�zwemt�de�vis�naar�mij�
toe�en�begint�te�stampen�onder�
mijn�hengeltop.�Goh,�wat�zijn�ze�
toch�sterk!�Even�later�mag�ik�het�
net�onder�één�van�de�mooiste�vis-
sen�schuiven�die�we�in�Nederland�
hebben,�een�zeelt.�Voorzichtig�
onthaak�ik�hem�en�maak�een�paar�
foto’s�met�de�zelfontspanner.�De�
vis�krijgt�zijn�vrijheid�en�daarna�
voer�ik�wat�bij�om�eventuele�
soortgenoten�te�verleiden�om�te�
blijven�azen.�Dan�is�het�tijd�om�
van�een�bakkie�koffie�te�genieten.�
Tegelijkertijd�kijk�ik�nog�even�naar�

de�zojuist�geschoten�foto’s,�wat�
zijn�het�toch�mooie�vissen!�

Stekken
Zeelt,�een�prachtige�vis�die�in�
mijn�ogen�vaak�niet�de�waarde-
ring�krijgt�die�hij�verdient,�maar�
dat�komt�denk�ik�doordat�hij�vaak�
moeilijk�te�vinden�en�te�vangen�
is.�Het�is�dus�af�en�toe�een�hele�
opgave�en�uitdaging.�Op�veel�cul-
tuurwateren�in�Amsterdam�zwemt�
zeelt.�Oké,�op�het�ene�meer�dan�
op�het�andere,�maar�ze�zitten�er�
vaak�wel.�Als�je�ze�toch�een�keer�
gericht�wil�bevissen�dan�is�het�dus�
belangrijk�de�plekken�te�vinden�
waar�ze�frequent�komen.�Ondiepe�
vaarten�en�sloten�hebben�de�
voorkeur.�Vis�dan�tegen�de�water-
vegetatie�of�een�lelieveldje�aan,�
dat�vergroot�je�kansen�enorm.�
Vergeet�ook�zeker�rietkragen�niet,�
vaak�de�plek�waar�ze�te�vangen�
zijn�als�er�voor�de�rest�geen�water-
vegetatie�is.

Aas en Voer
Zeelt�kan�een�enorm�kieskeurige�
vis�zijn�wat�betreft�aas.�Toch�kan�
ik�een�aantal�tips�geven�die�vaak�
zeelt�oplevert.�Zelf�voer�ik�graag�

Mooie vissen met voor hun lengte enorm veel power

Kleine luchtbelletjes die bovenkomen verraden dat er zich wat 

op mijn stekje roert. Langzaam verplaatsen ze zich richting mijn 

dobbertje. De belletjes stoppen even met bovenkomen. Dan een 

duidelijke tik op het dobbertje, iets heeft mijn aas gepakt! 

Even gebeurt er niets, maar dan waggelt de pen rustig onder.

Ik sla aan. De hengel gaat krom. Brasem? 
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met�een�gekocht�wedstrijdvoertje�
en�voeg�hier�wat�blikmaïs,�gebro-
ken�en�hele�mini-boilies�met�Robin�
Red�aan�toe.�Dat�Robin�Red�is�een�
paprikapoedermengsel�waar�ze�
gek�op�zijn!�Ik�heb�ook�wel�eens�
Robin�Red�gewoon�door�het�wed-
strijdvoer�gemengd,�maar�dat�
werkt�toch�minder�goed�dan�met�
boiliekruim.�Waarom?�Geen�idee.�
Deze�vier�bestanddelen�meng�ik�
door�elkaar,�voeg�wat�water�toe�
en�kneed�het�dan�tot�ballen.�Vijf�
à�zes�stuks�gaan�op�de�plek�waar�
ik�ze�verwacht�en�dan�geef�ik�de�
stek�even�rust.�Op�deze�manier�vis�
ik�op�een�voerplek�waar�ze�min�of�
meer�hun�favoriete�aas�kunnen�
kiezen�van�dat�moment.�De�ene�
keer�gaan�ze�voor�de�zoete�maïs,�
de�andere�keer�zijn�de�stukjes�boi-
lie�of�mini-boilies�favoriet.�Voer�
je�1�à�2�uurtjes�voordat�je�gaat�
vissen,�dan�heeft�de�vis�gelegen-
heid�om�het�voer�te�vinden�en�
vertrouwen�op�te�bouwen�in�het�
aangeboden�aas.�Voor�het�haakaas�
begin�ik�altijd�met�de�ouderwetse�
regenworm�of�mestpier,�eventueel�
in�combinatie�met�een�korreltje�
maïs.�Willen�ze�die�niet,�maar�merk�
je�dat�er�wel�vis�op�je�stek�zit?�
Probeer�dan�alleen�zoete�maïs�of�
een�mini-boilie�aan�een�hairtje�of�
gewoon�op�de�haak�gevist.�Let�bij�
mini-boilies�wel�op�dat�je�ze�licht�
op�de�haak�prikt�en�hou�hierbij�de�
haakpunt�vrij,�anders�sla�je�vaak�
mis.�Een�wedstrijdvoertje�met�cas-
ters�en�maden�doet�het�ook�goed,�
maar�dan�vang�je�meestal�wel�erg�
veel�andere�soorten�witvis�en�die�
verstoren�dan�je�stek.�Ook�kan�je�

geweekte�en�gekookte�hennep�
voeren,�eventueel�met�een�theele-
pel�cayennepeper�als�toevoeging.�
De�eerder�genoemde�mestpier�of�
regenworm�scoort�dan�het�best�op�
die�gevoerde�hennep.

Techniek 
De�mooiste�manier�van�zeelt�vis-
sen�is�die�met�de�dobber.�Een�
lichte�karper�of�feederhengel�met�
22/00�tot�28/00�lijn�is�voldoende�
voor�de�meeste�situaties.�Een�
klein,�goed�uitgelood�dobbertje�en�
een�haakmaatje�10�of�12�maken�
dan�het�geheel�af.�Op�de�illustratie�
zie�je�hoe�je�het�best�op�de�bodem�
kunt�vissen�wanneer�je�gericht�op�
zeelt�jaagt.�Een�‘liggende’�haak�op�
de�bodem�scoort�bij�mij�het�best.�
Op�deze�manier�kan�de�zeelt�al�wat�
met�het�aas�rommelen�voordat�hij�
de�weerstand�van�de�dobber�voelt.�

Registreer�je�dan�beet,�dan�is�het�
vaak�raak!�Vis�je�met�een�scher-
pere�pen�(lees:�staande�haak),�dan�
kunnen�ze�vaak�eindeloos�met�je�
aas�‘spelen’�met�als�gevolg�dat�je�
vaker�misslaat.

Vissen�op�zeelt�is�best�een�uitda-
ging,�ze�kunnen�zich�enorm�goed�
verstoppen�en�veel�mensen�weten�
niet�eens�dat�ze�op�een�bepaald�
water�zwemmen�tenzij�ze�toeval-
lig�er�één�vangen.�Maar�met�een�
beetje�doorzetten�en�zoeken�ga�
je�ze�vast�vinden�en�vangen.�Het�
is�een�verslavende�visserij�want�
het�zijn�knokkers�van�de�bovenste�
plank�met�een�prachtige�bouw�
en�kleur.�En�die�bloedrode�ogen�
maken�de�zeelt�tot�één�van�de�
meest�bijzondere�vissen�van�het�
Amsterdamse�water.�
Vang�ze!�� 666

Wat een bak!

Het pennetje uitgelood met ongeveer 20 cm lijn op de bodem
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Het�voorjaar�was�koud�en�nat.�Op�21�juni,�
het�meteorologisch�begin�van�de�zomer,�
was�het�vijftien�graden�Celsius�en�vielen�de�
hagelstenen�nog�uit�de�lucht.�De�nachtvissers�
zaten�verkleumd�in�hun�tentjes�langs�de�kant�
van�het�water�slurpend�aan�een�bak�warme�
koffie�uit�de�thermoskan.�Eenieder�die�je�sprak�
vroeg�zich�af�wanneer�de�echte�zomer�nu�eens�
zou�beginnen.�Nu,�die�kwam�in�alle�hevigheid.�
Eerst�het�weerbericht�dat�aankondigde�dat�we�
wel�vijfentwintig�graden�konden�verwachten,�
later�zelfs�dertig.�Opeens�werd�het�weer�gezellig�
langs�de�waterkant.�Overal�in�Amsterdam�zag�je�
de�sportvissers�met�hun�hengel�genieten�in�de�
schaduw�van�een�boom�of�naast�één�van�de�vele�
bruggen.�
Deze�keer�niet�met�warme�koffie,�maar�met�een�
lekker�koud�drankje�uit�de�koelbox.�Op�kantoor�van�
de�vereniging�kwamen�er�vergunningaanvragen�
voor�viswedstrijden�binnen,�onder�andere�voor�
een�Street�Fishing�evenement�in�de�binnenstad,�
waarover�een�leuke�reportage�werd�uitgezonden�
op�NPO1�in�het�programma�‘EenVandaag’.�
Goede�publiciteit�voor�onze�vereniging�en�de�
hengelsport�in�het�algemeen.�

De AHV groeit!
Op�het�moment�dat�dit�op�papier�wordt�gezet�is�
de�ledenwerfactie�op�radio�en�TV�via�AT5�en�RTV�
Noord-Holland�al�bijna�twee�weken�in�volle�gang�

en�er�melden�zich�nu�regelmatig�nieuwe�leden�aan.
In�de�voorgaande�jaren�is�het�ledental�steeds�
gedaald�en�zoals�het�er�nu�uitziet�zal�het�ledental�
van�onze�vereniging�dit�jaar�weer�iets�toenemen.�
Wij�geloven�dat�hiermee�definitief�een�kentering�is�
ingezet.

Kort nieuws
Het�bestuur�is�vergevorderd�met�de�aanstelling�
van�een�nieuwe�BOA,�niet�alleen�voor�de�landelijk�
ingebrachte�wateren,�maar�vooral�ook�voor�
onze�eigen�viswateren.�Ook�in�de�tweede�helft�
van�dit�jaar�zullen�wij�trachten�zoveel�mogelijk�
wedstrijden�te�organiseren.�Op�advies�van�de�
Commissie�Waterbeheer�zal�er,�waar�nodig,�vis�
worden�uitgezet�en�eventueel�een�overschot�aan�
vis�worden�afgevangen�en�worden�herplaatst.�We�
zijn�in�ieder�geval�op�de�goede�weg!
Wat�de�financiën�betreft�blijft�het�voorlopig�
toch�nog�zaak�om�heel�voorzichtig�met�het�
geld�om�te�gaan.�Iedere�uitgave�moet�terdege�
worden�afgewogen�en�er�worden�geen�nieuwe�
verplichtingen�aangegaan�voor�zaken�die�niet�
100%�noodzakelijk�zijn.�

Word vrijwilliger
Via�deze�weg�dringt�het�bestuur�er�bij�u�nogmaals�
op�aan�om�eens�contact�op�te�nemen�met�de�
vereniging�voor�een�leuke�vrijwilligerstaak.�
Werken�als�vrijwilliger�bij�de�AHV�geeft�veel�
voldoening;�samen�met�een�gemotiveerde�
groep�mensen�werken�aan�een�nog�gezondere�
vereniging.�Bel�even�met�kantoor�of�stuur�een�
mailtje�naar�ahv@ahv.nl�om�te�informeren�naar�
openstaande�functies.�Samen�staan�we�sterk!

Tot�snel!�Op�kantoor,�via�de�mail�of�aan�de�
waterkant!� 666

Het bestuur van de Amsterdamse  
Hengelsport V ereniging

Nieuws van de 
bestuurstafel
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Word controleur bij de AHV

Wil�jij�echt�iets�bijdragen�aan�de�AHV?�Ga�dan�de�uitdaging�
aan�als�Visserijwet�Controleur.�Als�controleur�ben�jij�vooral�
ambassadeur�van�onze�vereniging�en�onze�‘stem’�aan�de�
waterkant!
Versterk�daarom�ons�leuke�controleursgilde�en�meld�je�aan�via�
ahv@ahv.nl�of�bel�020�–�626�49�88.
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Mededelingen
Succesvolle aftrap 
roofviscommissie
Op 1 juli organiseerde de roofviscommissie in Het Wapen van Diemen een thema avond over roofvissen. Ondanks de hitte 
waren er 24 leden van de vereniging aanwezig om naar het betoog te luisteren van de specialisten Henk Rusman en Juul 
Steyn. Henk Rusman sprak vooral over de manier om snoek te belagen met kunstaas. Hij ondersteunde zijn lezing met 
dia’s van prachtige snoeken die hij in de loop van de jaren heeft gevangen op diverse wateren in en rondom Amsterdam.

Juul Steyn ging dieper in op dropshotten op snoekbaars vanaf de kant en vanuit de boot. Uiteraard kwam ook de 
dropshotmontage uitgebreid aan bod. Streetfishing is momenteel erg populair in Amsterdam en daarbij wordt veelal 
gebruik gemaakt van deze techniek. Vanuit de boot wordt in onze regio voornamelijk op het IJ en het Noordzeekanaal 
gevist. Hier wordt vooral veel snoek, baars en snoekbaars gevangen, maar ook bot en gul als men wat dieper vist.

Het was een leuke en leerzame avond over roofvissen. Na afloop van de lezingen werd er vrolijk doorgepraat over 
dropshotten en alle mogelijke vangsten. Beide sprekers en alle aanwezigen hartelijk dank! De roofviscommissie gaat 
zeker in de toekomst meer van deze avonden organiseren. 
Wil je ook eens een thema avond bijwonen? Houd dan VISSEN magazine en onze website in de gaten.

De AHV de lucht in!
Op 25 juni jl. is de AHV een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met RTV NH en AT5. Vanaf deze datum werden er tot en met 19 augustus 
2015 dagelijks regelmatig commercials uitgezonden op de radio (RTV NH) en TV (AT5) ter promotie van de hengelsport en onze vereniging.
Wil je de uitzending terugkijken, ga dan naar www.ahv.nl en ga naar het nieuwsitem ‘AHV de lucht in’ of surf naar YouTube en zoek op 
‘Amsterdamse Hengelsport Vereniging TVspot’.

Opzeggen lidmaatschap AHV
De Amsterdamse Hengelsport Vereniging hanteert een opzegtermijn. Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dan dient u voor 1 oktober 
dit schriftelijk of via email (ahv@ahv.nl) te melden aan de AHV. Vermeld uw naam, adresgegevens en VISpasnummer, u kunt tevens om een 
ontvangstbevestiging vragen.

Een leerzame avond onder leiding van Henk Rusman en Juul Steyn; met kunstaas op snoek en dropshotten in Amsterdam!
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In deze editie van AHV VISSEN magazine nemen we een kijkje in het kantoor aan de 

Beethovenstraat. Want wie werkt daar nu eigenlijk? En wat doen die mensen daar iedere 

dag van de week? In gesprek met Brenda, Alice en Martin, de AHV-medewerkers die er voor 

zorgen dat alles reilt en zeilt binnen de vereniging.

Alice�Sluiter�werkt�nu�4�jaar�op�
kantoor�bij�de�AHV,�iedere�dag�
reist�zij�van�Hoorn�naar�Amster-
dam�alwaar�zij�zich�voornamelijk�
bezighoudt�met�de�ledenadminis-
tratie�en�het�beantwoorden�van�
de�telefoon�en�de�email.�‘Vooral�
aan�het�einde�van�het�jaar�is�het�

Het AHV-personeel
In gesprek met…

erg�druk,�de�leden�willen�dan�
weten�wanneer�de�nieuwe�VISpas�
uitgeleverd�wordt’,�aldus�Alice.�
De�meeste�vragen�gaan�het�hele�
jaar�door�toch�wel�over�vergun-
ningen:�‘Waar�mag�ik�vissen?�Met�
hoeveel�hengels?�Met�welke�aas?’�
Overigens�staan�alle�antwoorden�

op�deze�vragen�netjes�op�de�web-
site�van�de�AHV�–�www.ahv.nl�
Alice�krijgt�ook�wel�eens�grappige�
meldingen�van�oprecht�bezorgde�
leden;�in�het�afgelopen�voorjaar�
werd�zij�gebeld�door�een�emotio-
nele�meneer�die�onmiddellijk�een�
visredding�eiste!�In�het�park�lagen�
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Het AHV-personeel

allemaal�vissen�in�het�oppervlak�
te�spartelen,�duidelijk�zuurstof-
tekort!�Bij�nadere�inspectie�door�
één�van�de�AHV-vrijwilligers�een�
uurtje�later,�bleek�het�paaiende�
karper�te�betreffen!�‘Maar�ik�heb�
liever�dat�mensen�op�tijd�bellen�
dan�helemaal�niet’,�zegt�Alice,�
‘als�er�echt�iets�mis�is�dan�kan�
tijdig�ingrijpen�door�de�AHV�of�
bijvoorbeeld�Waternet�veel�leed�
voorkomen!’

Brenda�van�der�Monde�is�met�
haar�24�jaar�de�jongste�op�kan-
toor.�Net�als�Alice�is�zij�nu�4�jaar�
werkzaam�voor�de�AHV.�‘Ik�vind�
het�contact�met�de�leden�veruit�
het�leukste,�Amsterdammers�heb-
ben�het�hart�op�de�tong�en�daar�
hou�ik�van.’�Met�enige�regelmaat�
krijgt�Brenda�vragen�over�wan-
neer�de�AHV�eens�het�riet�gaat�
knippen�aan�een�bepaald�stuk�
water,�of�hoe�lang�het�nog�duurt�
tot�zij�de�takken�uit�het�water�
komt�trekken�op�weer�een�andere�
stek.�‘Wij�maken�altijd�melding�
bij�de�desbetreffende�instantie�
als�het�visgenot�van�onze�leden�
in�het�geding�is,�helaas�kunnen�
we�niet�zelf�op�een�fietsje�stap-
pen�met�een�heggenschaar’,�
verduidelijkt�Brenda,�‘dat�vinden�
sommige�mensen�maar�moeilijk�
te�begrijpen.’�Als�Brenda�wordt�
gevraagd�wat�zij�het�fijnste�vindt�
van�haar�werk,�antwoordt�zij�zon-
der�aarzeling:�‘Dat�we�groeien!�
Na�een�jarenlange�daling�in�het�
aantal�leden,�zijn�we�nu�aan�het�
groeien.�Ik�vind�dat�het�grootste�

compliment�dat�wij�(het�bestuur,�
de�vrijwilligers�en�de�mensen�van�
kantoor)�kunnen�krijgen.�En�het�
einde�is�nog�niet�in�zicht!’

Martin�van�Haeften�is�met�zijn�
55�jaar�de�‘senior’�op�kantoor,�
inmiddels�6�jaar�bij�de�vereni-
ging�waarvan�de�laatste�jaren�als�
bureaumanager.�Martin�is�het�
sterpunt�van�de�vereniging,�bijna�
alle�communicatie�verloopt�via�
hem.�‘Ik�woon�iedere�bestuurs-
vergadering�bij,�dat�is�nuttig�en�
zinvol.�Zo�weet�ik�direct�wat�er�
besloten�wordt�en�kan�eventueel�
mijn�steentje�bijdragen�met�infor-
matie�vanuit�de�diverse�commis-
sies,�de�vrijwilligers�en�natuurlijk�
de�achterban.’�Omgekeerd�werkt�
het�ook,�doordat�Martin�van�nage-
noeg�alles�op�de�hoogte�is,�weet�
hij�vrijwel�altijd�een�oplossing�of�
een�antwoord�op�ingewikkelde�
vragen�die�hem�worden�gesteld.�
Ook�zorgt�hij�er�voor�dat�de�com-
missies�worden�voorzien�van�
de�juiste�informatie�en�zet�hij�
bestuursbesluiten�door.�‘Er�is�zo�
veel�gaande�momenteel’,�zegt�
Martin,�‘en�eigenlijk�zijn�dat�alleen�
maar�goede�dingen.�Het�leden-
aantal�groeit�weer,�de�afspraken�
die�wij�onderling�maken�met�het�
bestuur�en�de�commissies�wor-
den�vrijwel�altijd�nagekomen�en�
de�algehele�sfeer�is�gewoon�ont-
zettend�goed�te�noemen.’�Dat�ver-
taalt�zich�volgens�Martin�ook�naar�
de�wijze�van�communiceren�naar�
‘buiten’;�‘we�hebben�natuurlijk�het�
VISSEN�magazine�dat�erg�goed�
gelezen�wordt,�maar�we�hebben�

tegenwoordig�ook�Facebook�en�
een�hele�prettige�website.’�
Martin�vertelt�verder�dat�de�AHV�
onlangs�met�Marco�Kraal�van�
VisTV�een�reclamespot�heeft�
gemaakt�die�uitgezonden�is�op�
AT5�en�RTV�Noord-Holland;�‘het�
is�een�heel�leuk�filmpje�geworden�
en�het�heeft�direct�weer�nieuwe�
aanmeldingen�opgeleverd!’�De�
media�weet�Martin�overigens�wel�
vaker�te�vinden,�in�het�afgelo-
pen�jaar�is�hij�maar�liefst�20�keer�
benaderd�door�bijvoorbeeld�Het�
Parool,�Het�Jeugdjournaal,�AT5�
en�diverse�sociale�media.�‘Wij�
verlenen�altijd�onze�medewer-
king’,�stelt�Martin,�‘dat�is�immers�
onze�taak.’�Op�de�vraag�of�er�wel�
eens�vragen�komen�vanuit�de�
diverse�dierenwelzijnsinstellin-
gen�antwoordt�Martin�resoluut:�
‘Nooit!’�

Het�is�duidelijk,�de�stemming�zit�
er�goed�in�op�het�kantoor�van�de�
AHV.�Een�leuke�ploeg�mensen�
die�wordt�ondersteund�door�het�
bestuur�en�heel�meetbaar�de�
resultaten�van�hun�werk�kunnen�
laten�zien.�Het�slotwoord�is�voor�
Alice�en�Brenda:�‘Kom�gerust�
eens�langs!�We�zullen�er�alles�aan�
doen�om�je�vragen�te�beantwoor-
den�of�een�eventueel�probleem�
op�te�lossen!’� 666

Wil je de reclamespot van de AHV ook nog eens zien? 
De spot staat op de website: www.ahv.nl of surf naar 
YouTube en zoek op ‘Amsterdamse Hengelsport  
Vereniging TVspot’.

Alice Sluiter

Brenda van der Monde

Martin van Haeften
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Topmerken tegen
bodemprijzen

Personalshop 
Postbus 16
7030 AA Wehl

* i.p.v.-prijzen hebben betrekking op de fabrikantenprijslijst of de verkoopadviesprijzen van de fabrikant 
**De algemene voorwaarden van Personalshop kunt u terugvinden op www.personalshop.com

H 2 jaar garantie zonder “maar”    H Snelle levering
H Hoogste kwali teits garantie        H Laagste prijsgarantie
H 30 dagen niet goed, geld terug-garantie**

VERSTUREN AAN:

www.personalshop.com
Hier vindt u nog meer geweldige aanbiedingen! Om toegang te  
krijgen tot de online shop kunt u gebruik maken van de  
veiligheidscode hiernaast. (2 maanden geldig)  
De veiligheidscode is tevens uw waardeboncode.

✆ 0800/020 33 77   FAX 0314/390 007
GRATIS

N 3 0 6 1

5-sterren Personalshop garantie

Onze online shop kent geen sluitingstijden!

NIEUW! Trekkingschoenen voor 
sportieve activiteiten

    Voor u als lezer van  dit magazine  20% kennismakings-  korting

Fußbett

Voorvoet demping
Voetboog 
ondersteuning
EVA-tussenzool
Middenvoetsteun
Zool met profiel
Zachte  
hieldemping

Met Ortho-tec® zool 
en D-Tex membraan
De door Dachstein, in samen-
werking met orthopeden, 
spe ciaal ontwikkelde Ortho-tec® 
zolen technologie redu ceert de 
schok bij elke stap met 10 kg en 
zorgt door het geringe gewicht 
voor een ontspannen wandel 
en loop ervaring. Daarbij ontlast 
de speciale zoolopbouw de  
ge wrich ten en ontziet de  
wervelkolom. 
Het extreem geringe gewicht 
dankt deze Dachstein trek king- 
schoen aan het relatief hoge 
aandeel mesh verwerkt in het 
bovenleer en aan de ademende 
textielvoering. 

• Bovenmateriaal: ademend 
mesh met steun- en ver- 
steviging elementen uit PU

• D-Tex membraan
• TPU 3-D teenkap
• Binnenmateriaal:  

ademende textielvoering
• Voetbed: orthopedisch  

gevormd voetbed
• Zool: Ortho-tec®  

multifunctionele zool

Product info

Dachstein trekkingschoenen   
laag 
Zwart/groen Art.nr. 63.166.118

Bestelmaten
40 41 42 43 44 45 46

Weegt 

ca. 350 g

Dachstein trekkingschoenen hoog, 
Zwart/groen 
 Art.nr. 63.166.129

Bestelmaten
40 41 42 43 44 45 46

71. 99
€

U spaart 77,–
op de originele prijs

VOORDEELPRIJS
i.p.v.* 149,–

Personalshop-prijs 89,99

Afzender (AUB in blokletters invullen):   Mevrouw   Heer

Achternaam, Voornaam

Straat en huisnr.

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

Levering gebeurt op rekening in de volgorde van de ontvangen bestellingen. Alstublieft geen betaalmiddelen meezenden. 
Aanbiedingen gelden alleen in Nederland en zolang de voorraad strekt.

Aanbieding alleen 
geldig voor de lezers 

van dit magazine N3061
Actie nr. 

Aantal Art.nr. Bestelmaat Artikelbeschrijving i.p.v.* Personalshop- 
prijs –20%

63.166.118 Dachstein trekkingschoenen laag € 129,– € 69,99 € 55,99

63.166.129 Dachstein trekkingschoenen hoog € 149,– € 89,99 € 71,99

Verzend- en verwerkingskosten à € 5,90

Personalshop bestelformulier met 30 dagen omruil- en retourrecht

56%

51%

!

55. 99
€

U spaart 73,–
op de originele prijs

VOORDEELPRIJS
i.p.v.* 129,–

Personalshop-prijs 69,99

N3061 210x280 Haak.indd   1 31.07.15   09:58
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Deze advertenties stammen uit begin jaren ’70, de tijd dat 

er in Amsterdam nog tientallen hengelsportwinkels waren. 

Heinz en zoon was een begrip in de Jordaan destijds. 

Cor Spinhoven leerde er zijn eerste hengeltje bouwen!

Hengelsport Amstelveen dicht

Na�ruim�22�jaar�de�hengelsporters�in�Amstelveen�en�omstreken�
met�service�en�kwaliteit�bediend�te�hebben,�sluit�Hengelsport�
Amstelveen�eind�september�voor�altijd�de�deuren.�‘Het�is�
financieel�niet�meer�te�bolwerken’,�aldus�Jeroen�Donkervoort.�
Een�donkere�dag�voor�alle�sportvissers�in�de�regio.�De�AHV�
wenst�Jeroen�ontzettend�veel�succes�met�zijn�verdere�carrière�
en�bedankt�hem�graag�hartelijk�voor�zoveel�jaren�inzet�voor�de�
vereniging.

Jeroen bedankt voor 22 jaar service!

UITBREIDING DERDE HENGELVERGUNNING

Uitknippen en bij Witte Boekje voegen

Vanaf 1 augustus 2015 is de derde hengelvergunning 
uitgebreid tot alle wateren van de AHV als omschreven in het 
Witte Boekje. 
Deze toestemming is dan geldig op alle wateren, perceel 1 
tot en met perceel 41, met uitzondering van perceel 14 
Vinkeveense en Proosdijer plassen. 

Dit geeft de leden van de AHV de mogelijkheid om in alle 
wateren met drie hengels te vissen mits reeds in het bezit van 
de derde hengelvergunning. 

De derde hengelvergunning is verkrijgbaar bij de AHV.

Knip de uitbreiding derde hengelvergunning uit en 
voeg deze bij het Witte Boekje.
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Karperkoppelwedstrijd Sloterplas
2 t/m 4 oktober 2015

Jeugdkampioenschap Amsterdam

De winnaars uit 2011! Zouden ze weer meedoen?

Zondag 20 september – GRATIS DEELNAME!

De�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging�organi-
seert�op�zondag�20�september�het�Jeugdkampioen-
schap�Amsterdam�in�het�Beatrixpark.�De�wedstrijd�
duurt�van�9.00�tot�12.00�uur.

Verzamelen
Verzamelen�doen�we�om�8.30�uur�bij�het�vereni-
gingskantoor�van�de�AHV�aan�de�Beethovenstraat�
178.�Daar�ontvang�je�dan�ook�meteen�je�wedstrijd-
kaart.

Categorieën
Er�wordt�gevist�in�drie�leeftijdscategorieën,�te�weten:�
Groep�A:�7�t/m�10�jaar.�Groep�B:�11�t/m�14�jaar.�Groep�
C:�15�t/m�18�jaar.

Prijzen
Er�wordt�gevist�op�lengte.�Dat�betekent�dat�degene�
met�de�grootste�totaallengte�aan�vis�de�winnaar�is.�
Snoek,�snoekbaars�en�paling�wordt�niet�meegeteld.�
De�beste�drie�per�groep�ontvangen�een�prijs.

Wat neem je mee?
•� Je�AHV-vergunning,�als�je�die�niet�hebt�en�nog�

geen�14�bent,�dan�kan�je�die�meteen�kopen�voor�
maar�e�5,00;

•� Een�vaste�hengel,�een�emmertje�en�een�schepnet;
•� De�AHV�regelt�voer�en�aas,�dus�dat�hoef�je�niet�

mee�te�nemen.

Aanmelden
Aanmelden�kan�tot�en�met�woensdag�16�september�
2015�voor�13.00�uur�bij�de�Amsterdamse�
Hengelsport�Vereniging�via�020�–�626�49�88�of
ahv@ahv.nl�–�als�je�mailt,�vermeld�dan�even�je�
naam,�geboortedatum�en�je�lidnummer.� 666

Informatie
e�100,00�per�koppel,�maximaal�30�koppels,�er�zijn�geldprijzen�voor�
het�grootste�totaalgewicht�en�de�zwaarste�schub-�en�spiegelkarper.

Loting
De�loting�en�het�verstrekken�van�het�reglement�vindt�plaats�op�vrij-
dag�2�oktober�om�16.30�uur�op�het�AHV-landje�aan�de�Sloterplas.

Inschrijven
Inschrijven�kan�alleen�via�06�-�558�549�06.�De�inschrijving�staat�pas�
vast�wanneer�het�inschrijfgeld�voldaan�is:�Maak�e�100,00�over�naar�
de�AHV�-�NL30�INGB�0000�1179�17�en�vermeld�daarbij�de�namen�van�
de�deelnemers�en�‘Karperwedstrijd�Sloterplas’.
Let�op:�VOL�=�VOL!� 666

De prijsuitreiking van de Karperkoppel

wedstrijd Sloterplas van september 2013, 

een drukke en vooral ook gezellige 

bedoening!
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Hét Spiegel Karper Project-wedstrijdweekend!
25 t/m 27 september 2015

Roofviswedstrijd Amsterdam
Zondag 1 november – De Nieuwe Meer

Wed
strij

dnie
uws

In�het�laatste�weekend�van�september,�van�vrijdag-
avond�25�september�19.00�uur�tot�en�met�zondag-
avond�27�september�19.00�uur�organiseert�de�karper-
commissie�van�de�AHV�weer�de�traditionele�en�zeer�
populaire�SKP-terugmeldwedstrijd.

Waar? 
Gewoon,�waar�je�maar�wilt,�met�een�beetje�geluk�je�
thuiswater.�Blijkt�je�gevangen�karper�een�‘projectspie-
gel’�dan�telt-ie�extra�mee.

Hoe? 
Dat�mag�je�helemaal�naar�eigen�inzicht�bepalen.�
Overdag�struinen�met�een�pennetje,�achter�de�pie-
pers�na�een�paar�weken�voorvoeren,�het�mag�alle-
maal!�

Voorwaarden? 
Fotografeer�de�linkerflank�van�je�gevangen�spie-
gelkarpers,�vermeld�lengte,�gewicht�en�de�vangstlo-
catie�(absolute�discretie�gegarandeerd!)�en�mail�de�
foto�zo�snel�mogelijk�naar�het�speciale�emailadres.�

Om�valsspelen�te�voor-
komen�is�het�de�bedoe-
ling�dat�je�‘iets’�met�je�
vangst�mee�fotografeert.�
Dat�‘iets’�maken�we�
daags�voor�de�wedstrijd�
bekend.�Hou�de�AHV-
website�en�de�SKP-Face-
bookpagina�in�de�gaten.

Inschrijven?
Aanmelden�voor�deze�
unieke�wedstrijd�gaat�via�email.�Meld�je�nu�aan�
via�skp-wedstrijd@hotmail.nl�o.v.v.�Aanmelding�
Spiegelwedstrijd.�Via�de�email�ontvang�je�dan�
het�wedstrijdreglement.�Hou�de�Facebookpagina�
‘spiegelkarperproject-wedstrijd’�en�Twitter
‘skp-wedstrijd’�in�de�gaten�voor�het�laatste�nieuws!

Prijzen?
Martin�SB�zal�zoals�altijd�weer�de�prijzenpot�stevig�
vullen�met�kwaliteitsboilies!� 666

De�roofviscommissie�van�de�Amsterdamse�
Hengelsport�Vereniging�organiseert�op�zondag�
1�november�2015�een�roofviswedstrijd�op�de�
Nieuwe�Meer,�er�wordt�alleen�vanuit�boten�gevist.

Regels
•� Maximaal�30�boten
•� Twee�deelnemers�per�boot
•� Digitale�camera�voor�vangstregistratie

Inschrijven
•� Inschrijven�via�ahv@ahv.nl�onder�vermelding�

van�namen�deelnemers�en�telefoonnummers
•� Inschrijving�staat�pas�vast�wanneer�het�inschrijf-

geld�van�e 25,00�is�voldaan.�Maak�per�koppel�
e 25,00�over�naar�de�AHV�-�NL30INGB0000117917

•� Let�op:�VOL�=�VOL

Prijzen
Er�zijn�prijzen�voor�de�grootste�baars,�snoekbaars�
en�snoek.�Degene�die�de�grootste�totaallengte�van�
deze�drie�soorten�aanbiedt,�wordt�gekroond�tot�
‘Roofviskampioen�AHV�2015’

Locatie en tijden
Er�wordt�gevist�van�9.00�uur�tot�15.00�uur.�Vooraf�
ontvangen�de�deelnemers�het�reglement.�Er�wordt�
verzameld�bij�Café�Hot�Spot�in�jachthaven�de�
Boekanier�aan�de�Oude�Haagseweg�47,�1066�BV�
Amsterdam.�Er�kan�hier�speciaal�voor�deze�wed-
strijd�gratis�getrailerd�worden.�Er�zijn�een�paar�
huurbootjes�beschikbaar,�bel�hiervoor�met�020�–�
604�15�44�of�06�–�814�861�32� 666

De winnaar van 

vorig jaar, Edwin 

Oosthoek
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In het klaslokaal van de Valentijnschool in Amsterdam-Oost begint Vismeester Maarten zijn 

eerste visles. Vismeester Maarten en drie vrijwilligers van de Amsterdamse Hengelsport 

Vereniging komen het lokaal binnen en trekken onmiddellijk de aandacht van 23 paar 

nieuwsgierige ogen. Tijd om te beginnen!

Na�het�voorstellen�begint�de�
visles.�De�leerlingen�hebben�dit�
jaar�nog�niet�veel�biologie�gehad,�
laat�staan�dat�ze�op�excursie�zijn�
geweest.�Dat�is�de�reden�dat�juf�
Eva�Mier�instemt�met�het�voor-
stel�van�Vismeester�Maarten�om�
een�visles�te�geven,�eerst�binnen�
en�dan�buiten.�Juf�Eva�is�onder�
de�indruk�van�de�werkboekjes�

Visles op school

van�Sportvisserij�Nederland.�‘Is�
dat�gratis?�Hoe�is�het�mogelijk!’�
Iedere�leerling�krijgt�zo’n�boekje�
om�na�de�visles�de�leerstof�ver-
der�samen�uit�te�werken.
Een�dag�eerder�heeft�een�aantal�
leerlingen�in�de�klas�laten�weten�
dat�ze�uitkijken�naar�de�visles.�
Vismeester�Maarten�legt�de�klas�
uit�dat�met�name�de�waterplanten�
bepalend�zijn�voor�welke�vissen�
er�in�een�water�gevonden�kunnen�
worden�en�dat�planten�belangrijk�
zijn�voor�vele�momenten�in�het�
bestaan�van�vissen.�Er�wordt�aan-
dacht�besteed�aan�de�veiligheid�
tijdens�het�vissen�en�natuurlijk�
ook�aan�het�welzijn�van�de�vissen�
bij�het�hengelen.�De�leerlingen�
letten�goed�op�en�stellen�soms�
een�vraag.�De�klas�luistert�een�
uur�lang�geboeid�naar�de�visles.�
Na�de�lunch�vliegen�er�23�dob-
bers�over�het�wateroppervlak�van�
de�grote�poel�in�het�Flevopark.�

Naar buiten!
Wat�‘s�morgens�is�geleerd�wordt�
‘s�middags�in�praktijk�gebracht.�
Er�wordt�gevist�met�de�hengels�
die�zijn�klaargemaakt�door�de�Vis-
meester�en�de�AHV-vrijwilligers.�
Aan�de�oever�van�de�poel�staan�
de�leerlingen�en�de�juf�uit�groep�
7�van�basisschool�Valentijn�uit�
Amsterdam-Oost,�keurig�naast�
elkaar�met�een�vaste�hengel�in�
de�hand,�wel�nog�ietwat�onwen-
nig,�maar�er�heerst�concentra-
tie�en�rust.�Vlak�hiervoor�werd�
er�nog�opgewonden�gelachen�
en�zelfs�gegild�bij�het�op�de�
haak�doen�van�de�maden.�Een�
meisje�weigert�aanvankelijk�om�
de�maden�aan�te�raken.�Maar�
als�haar�medeleerlingen�niet�
kijken,�vermant�ze�zich,�pakt�ze�
een�made�en�doet�die�aan�de�
haak.�Even�later�vangt�ze�een�
blankvoorn.�Een�jongen�vangt�

Visles op school, 

superleuk!

De juf hengelt graag 

een stokje mee…

Een grote boom gevangen!
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een�grote�ruisvoorn.�Een�andere�
leerling�heeft�zijn�eigen�hengel�
van�huis�meegenomen�en�gooit�
meermaals�uit.�Hij�werpt�steeds�
fanatieker.�Begeleider�Piet�laat�
hem�zien�hoe�je�het�best�met�
de�hengel�kunt�werpen.�Na�een�
tijdje�hangen�er�wat�tuigjes�in�de�
bomen�langs�het�water.�Een�park-
bezoeker�springt�de�leerlingen�te�
hulp�en�klimt�in�de�boom�en�redt�
een�hoog�hangend�tuigje�uit�een�
boomtak.�‘Ik�had�als�scholier�ook�
graag�willen�vissen�met�school,�ik�
vind�het�leuk�dat�jullie�dit�doen’,�
drukt�deze�toevallige�voorbijgan-
ger�de�vrijwilligers�van�de�AHV�
op�het�hart.�Aan�het�eind�van�de�
vissessie�verklaart�de�juf�dat�ze�
de�visles�erg�geslaagd�vindt�en�
dat�ze�volgend�jaar�weer�contact�
opneemt�voor�nog�zo�een�leuke�
visles!�

Visles ook bij jou op school?
Mochten�er�in�Amsterdam�en�
omgeving�scholen�zijn�die�ook�
geïnteresseerd�zijn�in�een�visles�
op�school,�neem�dan�gerust�con-
tact�op�met�de�AHV.�
Direct�aanmelden�kan�ook�via�
email�ahv@ahv.nl�
Er�wordt�dan�besproken�wat�de�
mogelijkheden�zijn.�Zit�je�nog�in�
groep�7�of�8�van�de�basisschool�

en�lijkt�het�je�ook�leuk?�Vraag�het�
dan�eerst�even�aan�jouw�juf�of�
meester.�� 666

Kijk ook eens naar het promotiefilmpje op de website!

http://ahv.mijnhengelsportvereniging.nl/pagina-s/visles-op-de-basisschool.html

Wat een supermooie ruisvoorn!

Geduld is een schone zaak!

Concentratie 

is belangrijk, 

bewoog daar de 

dobber?
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De verbindende factor in beeld
Bij alle disciplines binnen de hengelsport zijn er 

vele verschillen, drie factoren zijn echter bij iedere 

tak aanwezig: Lijn, Haak en... Knoop. Zonder deze 

drie is het zelfs voor de beste sportvisser nagenoeg 

onmogelijk een vis te vangen. Laten we één van deze 

drie noodzakelijke onderdelen eens nader onder de 

loep nemen: ‘De Knoop’

Deze�keer�behandelen�we�de�zogenaamde�‘Water-
knoop’.�De�waterknoop�is�een�van�oorsprong�meer-
voudige,�overhandse�knoop�die�veel�door�bergbeklim-
mers�wordt�toegepast.�Wij�als�hengelsporters�en�met�
name�vliegvissers�(en�tegenwoordig�ook�steeds�vaker�
karpervissers),�gebruiken�deze�handige�verbinding�
regelmatig�als�voorslagknoop�om�bijvoorbeeld�de�
hoofdlijn�aan�een�leader�te�knopen.�Maar�er�is�meer�
mogelijk�met�de�waterknoop!�Wat�dacht�je�van�even�
snel�één�of�meer�zijlijntjes�op�je�hoofdlijn�zetten?�De�
waterknoop�biedt�uitkomst!�Dat�is�vrij�simpel;�het�
bovenste�deel�van�de�lijn�(A)�dat�je�normaal�kort�trimt�
laat�je�nu�lang,�het�onderste�gedeelte�knip�je�wel�kort�
af.�Er�zijn�sportvissers�die�deze�knoop�een�aantal�keer�
in�een�onderlijn�herhalen�zodat�er�twee�of�drie�zijlijn-

Sjoerd Schrassen

tjes�boven�elkaar�ontstaan,�een�snelle�en�eenvoudige�
paternoster�dus�eigenlijk.
Begin�met�een�lus�waarbij�je�A,�de�uiteindelijke�afhou-
der,�2�à�3�x�overhands�knoopt�en�laat�hierbij�de�lus�
heel�ruim.�Bepaal�voor�jezelf�hoelang�je�de�afhouder�
(A)�gaat�maken,�maar�doe�dat�niet�te�kort,�inkorten�
kan�altijd�nog.�Het�geheel�bevochtigen,�de�knoop�
stevig�aantrekken�en�de�juiste�lijnuiteinden�trimmen.�
De�lange�einden�voorzien�van�haken�en�het�geheel�is�
gereed�om�te�water�gelaten�te�worden.

Zou�u�graag�een�andere�sportvisknoop�in�uw�vereni-
gingsblad�terug�willen�zien?�Mail�de�naam�van�deze�
knoop�naar�ahv@ahv.nl�onder�vermelding�van�
‘Knopen�onder�de�loep’�en�wie�weet.� 666
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Foto’s: Google Earth

Eind�december�2014�vond�er�een�
afvissing�plaats�door�vrijwilligers�
van�de�AHV�in�de�watergangen�
van�de�Spaarndammerdijk.�In�VIS-
SEN�magazine�1�van�februari�2015�
werd�hierover�een�fotoverslag�
gepubliceerd.�De�watergangen�
dienen�plaats�te�maken�voor�de�
aanleg�van�de�Spaarndammer-
tunnel.�Het�bleek�destijds�niet�
mogelijk�om�alle�vissen�af�te�

vangen.�Op�15�augustus�vond�
een�tweede�afvissing�plaats�in�het�
laatste�stukje�water.�De�trouwe�
vrijwilligers�Bart�van�Iterson,�Caro-
line�Hofman,�Maarten�Flikweert�
en�Tsak�Kin�Man�waren�in�alle�
vroegte�ter�plaatse�om�de�nog�res-
terende�vissen�te�vangen�en�elders�
uit�te�zetten.�Er�bleek�ondanks�de�
goede�resultaten�van�de�eerdere�
afvissing�toch�nog�behoorlijk�wat�
vis�rond�te�zwemmen;�ruim�200�
kilo�vis�werd�gered!�� 666
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g Afvissing watergangen 
Spaarndammerdijk – fase 2
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Traileren in de mod

der, altijd spannend

Elektrovisserij

Het vele drijfvuil maakt het niet makkelijk

Eén van de 10 geredde karpertjes

Opvallend grote 

brasems
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In�een�hengelsportwinkel�of�op�
een�visbeurs�hoor�je�wel�eens�
sportvissers�met�elkaar�praten.�
Technieken,�stekken�en�vangsten�
passeren�de�revue�en�die�gesprek-
ken�zijn�vaak�doorspekt�met�vak-
jargon.�Voor�een�buitenstaander�
zijn�al�die�‘buitenaardse’�termen�
vaak�helemaal�niet�te�volgen.�En�
ook�sportvissers�kennen�niet�altijd�
de�betekenis�van�de�gebruikte�
uitingen.�In�dit�nieuwe,�vaste�item�
behandelen�we�telkens�een�aantal�
van�die�uitdrukkingen�en�vertalen�
ze�naar�gewoon�Nederlands�zodat�
iedere�Amsterdammer�het�knijst.�
En�dat�is�Algemeen�Beschaafd�
Amsterdams�voor�begrijpen…�
Welkom�bij�de�Knijslijst!

Vers de vase
Een�term�die�bij�de�wat�oudere�
witvissers�geen�enkel�vraagteken�
zal�oproepen.�De�jonge�generatie�
Amsterdamse�sportvissers�heeft�
naar�alle�waarschijnlijkheid�geen�
flauw�benul�wat�die�‘vers�de�vase’�
betekent,�iets�met�bloemschik-
ken�wellicht?�Vers�de�vase,�ook�

wel�het�rode�goud�genoemd,�
zijn�larven�van�de�dansmug.�Een�
wonderaas�volgens�velen,�maar�
moeilijk�verkrijgbaar�en�erg�duur.�
Bij�witviswedstrijden�is�het�vaak�
ook�niet�toegestaan.�Zelf�schep-
pen�uit�slootjes�en�meertjes�is�een�
zwaar�werkje,�maar�de�vele�aan-
beten�die�later�volgen�verzachten�
dit�leed.�Gebruik�vers�de�vase�om�
te�voeren�en�prik�een�paar�larven�
op�een�haakje�18,�succes�is�bijna�
verzekerd!

Spod
In�feite�is�een�spod�een�grote�
voerkorf�in�de�vorm�van�een�raket.�
De�spod�wordt�veelal�door�kar-

pervissers�toegepast�om�voer�op�
exact�de�juiste�plek�te�plaatsen.�
Groot�voordeel�van�de�spod�is�dat�
er�ook�kleine�voerdeeltjes�zoals�
particles�(maïs,�hennep,�tijger-
noten,�kikkererwten�etc.)�ver�en�
nauwkeurig�gevoerd�kunnen�wor-
den.�Omdat�een�volle�spod�best�
zwaar�kan�zijn,�wordt�er�gebruik�
gemaakt�van�een�zware�hengel,�
de�zogenaamde�spodrod.

Stinger
Stingers�worden�gebruikt�in�de�
roofvisserij.�Een�stinger�of�letterlijk�
vertaald�‘prikker’�is�een�dreg�aan�
een�stukje�gevlochten�lijn,�fluorcar-
bon�of�staaldraad.�Bij�het�vissen�op�
snoekbaars�en�baars�met�shads,�
kan�het�voorkomen�dat�de�vis-
sen�‘slap’�azen�en�steeds�juist�het�
staartje�van�het�stukje�rubber�pak-
ken�en�niet�eens�in�de�buurt�van�de�
haak�van�de�jigkop�komen.�Door�
een�klein�dregje�in�de�staart�te�
prikken�van�de�shad�zal�het�aantal�
hangers�direct�toenemen.�Bij�groot�
rubber�kunstaas�voor�snoek�wor-
den�ook�stingers�gebruikt.�Zet�dan�
wel�altijd�stingers�in�die�gemaakt�
zijn�van�staaldraad.�Stingers�kan�
je�zelf�maken,�maar�de�betere�
hengelsportwinkelier�heeft�ze�ook�
gewoon�kant�en�klaar�liggen.� 666

Visjargon�in�gewone�mensentaal

Je zet zomaar een half pond voer weg met zo’n spod!

Een stinger op een Vstaart shadje, in dit geval bovenop geplaatst. Hierdoor zit je minder snel vast
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De schoonheid van het boezemwater

Rick van Wees

Het�is�nazomer�2007�als�ik�
besluit�om�mijn�visserij�te�ver-
anderen,�een�nieuwe�uitdaging.�
Ik�zet�mijn�zinnen�op�de�Amstel,�
een�mooi�water�pal�voor�de�deur�
en�met�de�potentie�op�mooie�
vissen.�Het�boezemwater�wordt�

al�vele�jaren�onderhouden�door�
het�Spiegel�Karper�Project,�het�
uitzettingsproject�van�de�AHV.�
Daardoor�is�er�een�mooie�vari-
atie�aan�karpers�te�vinden,�de�
originele�torpedoschubs�en�de�
uitzetters�van�de�verschillende�

jaren,�meerderheid�spiegels�
maar�ook�edelschubs.

Stekkeuze
Over�een�afstand�van�15km�vis�
ik�een�aantal�stekken�af.�De�vari-
atie�op�dit�stuk�Amstel�is�groot�en�
biedt�eveneens�de�mogelijkheid�
om�op�verschillende�manieren�
te�vissen.�Ik�begin�met�de�stek�
op�een�smal�deel�van�de�Amstel.�
De�geruchten�gaan�dat�hier�een�
heuse�veertiger�zou�huizen.�In�
de�ochtend�word�ik�getrakteerd�
op�een�loeiharde�aanbeet!�Ik�
haal�acrobatische�capriolen�uit�
om�vervolgens�met�de�hengel�
in�mijn�hand�te�staan.�Maar�wat�
zie�ik?�Een�hele�groep�kinderen�
die�in�bootjes�zitten�en�worden�
voortgetrokken�door�een�sloep.�Je�
raadt�het�al,�ik�heb�de�schroef�van�
de�sloep�te�pakken.�Vanaf�nu�vis�
ik�met�toplood.�Ik�vang�nog�een�
mooie�spiegel�maar�dan�is�het�op.�
Ik�besluit�naar�de�volgende�plek�te�
gaan,�de�brugstek.�Op�de�brugstek�
is�het�obstakelvissen�tegen�de�dui-
kers�aan.�Ik�krijg�overdag�meer-
dere�runs�van�allemaal�torpedo-
schubs.�De�stek�loopt�gedurende�
de�dag,�maar�in�de�nacht�valt�
het�helemaal�stil.�De�sessies�die�
volgen�brengen�geen�vis�op�de�
mat�en�dus�besluit�ik�mijn�geluk�
verderop�te�zoeken.�De�volgende�
stek�op�het�brede�deel�biedt�meer�
mogelijkheden.�De�eerste�nacht�
vang�ik�een�mooie�schub�van�16kg�
en�ik�kan�mijn�geluk�niet�op.�De�
sessies�die�erop�volgen�blijft�het�
echter�weer�stil…�Op�naar�de�vol-
gende�plek�dus!

Weer een andere stek
Ik�begin�met�voeren�op�de�stek.�
Drie�hengels,�dus�drie�plekken;�
eentje�aan�de�overkant,�recht�
onder�het�kantje�op�een�mooi�vlak�
stuk�van�drie�meter,�nummer�twee�
gaat�in�een�zeldzaam�diep�gat�van�

Schitterende 

Amstelspiegel
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6�meter�en�de�derde�hengel�vis�ik�
in�de�vaargeul�of�tegen�een�stei-
ger�aan.�Elke�dag�ben�ik�aanwezig�
om�even�wat�boilies�te�deponeren.�
Vooral�in�de�avonduurtjes�is�het�er�
erg�mooi�en�stil,�overdag�dende-
ren�de�auto’s�achter�je�langs.�De�
eerste�sessies�lopen�direct�goed�
en�ik�vang�meerdere�vissen.�Ik�
blijf�flink�doorvoeren�aangezien�
de�herfst�aanbreekt�en�ik�van�plan�
ben�het�najaar�op�deze�stek�door�
te�vissen.�De�resultaten�laten�zien�
dat�dit�de�meest�productieve�stek�
is�tot�nu�toe.�De�aantallen�lopen�
niet�echt�op�per�sessie,�maar�de�
gewichten�van�de�vissen�wel.�
Vooral�tijdens�slecht�weer�gaan�
de�karpers�los�en�komen�de�wat�
zwaardere�jongens�op�de�kant.�
Ik�vang�veel�schubs�van�mid�20�
pond�en�enkele�spiegels.

Weersomstandigheden
Het�is�gaan�vriezen,�maar�dat�
deert�mij�niet.�Aangezien�de�
Amstel�niet�zo�snel�dichtvriest�en�
er�twee�keer�per�dag�een�grote�
tanker�langskomt,�verwacht�ik�nog�
wel�even�door�te�kunnen�gaan.�

Het�is�koud,�echt�flink�koud!�De�
heater�in�de�tent�houdt�mij�warm�
gedurende�de�nachten.�Op�één�
avond�is�het�echt�zo�koud�dat�ik�
na�een�paar�uur�inliggen�mijn�
hengels�controleer,�tot�mijn�schrik�
zie�ik�dat�mijn�lijnen�invriezen!�
De�Amstel�vriest�dus�de�eerste�
paar�meter�onder�de�kant�dicht.�Ik�
besluit�in�te�pakken�en�lekker�naar�
huis�te�gaan.�De�volgende�sessie�
sta�ik�buiten�mijn�tent�en�tot�mijn�
verbazing�is�alles�wit�geworden,�
wat�een�prachtig�gezicht.�Nu�nog�
een�vis�vangen!�De�volgende�
nacht�pak�ik�twee�vissen,�eentje�
van�15,5kg�en�eentje�van�14,6kg.�Ik�
herken�de�grootste�van�een�aantal�
sessies�geleden�enkele�kilometers�
terug�op�de�stek�die�ik�hiervoor�
beviste.�Wat�een�toeval!�

Alles gaat terug!
Ik�heb�op�deze�stek�een�vaste�
bewoner,�namelijk�een�spiegel�tus-
sen�de�15-16kg,�deze�spiegel�komt�
dat�najaar�totaal�vijf�keer�bij�mij�
op�de�mat!�Tijdens�één�van�deze�
keren�stopt�er�een�automobilist�
en�die�vraagt�mij�wat�ik�met�de�vis�

ga�doen.�Dus�ik�zeg,�‘wegen,�foto�
maken�en�terug�zetten.’�Zegt�de�
man�in�de�auto:�‘Dat�is�zonde�man�
van�zo’n�joekel,�mag�ik�hem�kopen�
van�je?�Dan�eet�ik�hem�op!’�Daar�
hoef�ik�natuurlijk�geen�seconde�
over�na�te�denken:�‘NEE!!!’�De�
man�begrijpt�het�en�rijdt�weer�
weg.

Een dikke beuker
Tijdens�de�volgende�sessie�waait�
het�echt�heel�hard,�met�moeite�
leg�ik�alles�in�en�krijg�al�vrij�snel�
een�aanbeet.�Alle�vissen�op�de�
Amstel�zijn�erg�sterk�maar�deze�
vis�is�echt�beresterk!�Na�een�flinke�
dril�ligt�de�vis�op�de�mat�en�ik�
kan�mijn�ogen�niet�geloven,�het�
is�op�dat�moment�mijn�PR.�Een�
brute�schub�van�ruim�18kg�en�een�
lengte�van�meer�dan�110cm!�Dit�
is�voor�mij�de�kers�op�de�taart.�Ik�
vis�het�najaar�uit�maar�ik�merk�dat�
ik�de�stek�goed�afgeroomd�heb.�
Ik�besluit�tevreden�te�zijn�en�naar�
een�nieuwe�uitdaging�op�zoek�te�
gaan.�De�Amstel�zal�mij�altijd�blij-
ven�trekken�en�ik�weet�zeker�dat�
er�weer�een�moment�komt�dat�ik�
terugkeer�naar�het�boezemwater…
� 666

Gruwelijk sterke vissen op de Amstel, zo ook 

deze twintiger

Opeens is de wereld wit!
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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 hengel-
sportgeschenk�beschikbaar�gesteld�door�de�
�Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

De�visser�uit�
de�vorige�
‘Ben�ik�dat?’�
heeft�zich�
gemeld,�de�
heer�C.�Prins�
heeft�zijn�
prijs�reeds�
in�ontvangst�
mogen�
nemen.

Ben
 ik d

at?
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HENGELSPORT UTRECHT

GROOTSTE 
KARPERASSORTIMENT 
VAN NEDERLAND 
Altijd de nieuwste producten op voorraad.
Alle grote topmerken onder 1 dak.
Zeer goed bereikbaar en gratis parkeren voor de deur. 
Goede en vertrouwde service.
Zeer uitgebreide webshop. 
Deskundig personeel met jarenlange ervaring.
550  m2 oppervlakte.

DE HOTSPOT VOOR ELKE KARPERVISSER
Wij zijn klaar voor het najaar

met nieuwe en exclusieve producten!

Sander van Kooten en Nikki Menke
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