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Voor�u�ligt�de�september�editie�van�VISSEN magazine.�
De�tijd�van�de�dikke�snoeken�en�dito�voorns,�breekt�
weer�aan.�Vriend�karper�begint�alweer�te�schransen,�
om�alvast�wat�reserves�op�te�bouwen�voor�de�aan-
staande�winter,�en�menig�beetverklikker�zal�van�zich�
laten�horen.�De�herfst�is�dé�tijd�om�je�persoonlijk�
record�aan�te�scherpen.

Deze�keer�is�er�extra�veel�aandacht�voor�viswed-
strijden�in�Amsterdam.�Zo�is�er�het�verslag�van�het�
AHV�Jeugdkampioenschap�en�laten�we�in�een�ander�
verslag�zien�dat�de�oudjes�het�vissen�nog�lang�niet�
verleerd�zijn.

Dit�najaar�staan�er�twee�grote�karperwedstrijden�op�
het�programma.�Eind�september�vindt�er�over�alle�
AHV-wateren�een�open�spiegelkarperwedstrijd�plaats�
waarbij�de�deelname�gratis�is.�Er�zijn�wel�prijzen�te�
winnen�maar�het�verkrijgen�van�informatie�over�het�
huidige�spiegelkarperbestand�staat�voorop.�Eind�
oktober�kunnen�de�onderlijnen�in�de�Nieuwe�Meer�te�
water.�Hier�wordt�gestreden�voor�grote�prijzen.�Lees�
meer�over�beide�wedstrijden�elders�in�dit�magazine.

Daarnaast�gaan�we�op�bezoek�bij�Hengelsport�
�Willem�en�bij�Albatros,�gaan�we�‘Terug�naar�af’�door�
de�grachten�te�belagen�met�een�simpel�hengeltje�en�
bereidt�Boudewijn�Margadant�ons�vast�voor�op�het�
komende�snoekgeweld.

Ik�wens�u�allen�veel�lees-�én�visplezier!� 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur
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OPROEP 

Lijkt het je leuk om eens met een visverhaal in VISSEN 
magazine te staan en daar ook nog een kleine vergoe-
ding voor te krijgen? Schroom dan niet en stuur je ver-
haal en foto’s direct in! Een artikel in VISSEN magazine is 
ongeveer 1000 woorden lang en voorzien van drie leuke 
foto’s. 

Stuur je verhaal en drie kwalitatief goede foto’s in het 
grootste formaat naar rolfbouman@gmail.com

Let op! Je ingestuurde artikel mag niet eerder gepubli-
ceerd zijn en dient zich in of om Amsterdam af te spelen. 
Wanneer je een verhaal instuurt betekent het NIET dat 
het altijd geplaatst wordt. Je krijgt echter wel altijd ant-
woord. Veel succes met schrijven (en vissen natuurlijk)!
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Heerlijk�is�het�als�de�boel�staat.�
Hangend�in�een�groen�stoeltje,�
pluutje�boven�mijn�hoofd,�hengels�
voor�mijn�neus.�‘Ja,�zo�kan�ik�ook�
vissen’,�mompelen�voorbijgan-
gers.�Ze�moesten�eens�weten�dat�
ik�al�een�week�aan�het�voeren�
ben,�iedere�avond�op�pad�met�een�

Terug naar af
Heerlijk vind ik het, om plannen te maken om een woeste karper 

te slim af te zijn. Te gaan peilen, te loeren en te zoeken. Dan te 

gaan voeren, dagenlang vaak, het weer in de gaten houdend. Blijft 

het stabiel? Wanneer kan ik gaan oogsten? Wanneer is het de tijd 

om te ‘gaan halen’ wat van mij is? Het werk is al verricht, vissen 

heet opeens vangen en als er onverhoopt niets gevangen wordt 

dan noemen we dat gewoon pech.

zakje�bollen,�weer�of�geen�weer.�
Ze�hebben�geen�benul,�ach�laat�
ze�maar.�De�grote�groene�tas�gaat�
open�en�een�thermos�verschijnt,�
de�komende�zes�uur�zijn�voor�mij.�
Heerlijk!�Toch?�Maar�af�en�toe�ben�
ik�er�helemaal�klaar�mee,�gewoon�
he-le-maal�klaar�mee,�dan�wil�ik�

terug�naar�af.�Niks�geen�plannen,�
gewoon�een�oud�werphengeltje,�
een�klik-klak-krak�molentje�en�een�
doos�wormen.�Geen�pretenties,�
lekker�genieten�met�een�lauw�bier-
tje�en�af�en�toe�een�visje.

Speciaal�voor�dit�soort�‘oplevin-
gen’�heb�ik�een�oud�splitcane-
stokje,�jeweetwel,�zo’n�zeskantige�
bamboehengel.�In�mijn�geval�is�
het�een�antiek�en�gehavend�hen-
geltje�waar�de�lak�van�afbladdert�
en�de�wikkelingen�van�los�hangen.�
Om�de�nostalgie�verder�te�vervol-
maken�hangt�er�in�de�reelringen�
een�bijzonder�geknuppeld�DAM-
molentje,�de�Quick�junior�voor�de�
geïnteresseerden.�Het�ding�ziet�
er�niet�uit�maar�het�draait�als�een�
tierelier�en�dat�is�voor�mij�genoeg.�
Een�brugleuning�of�een�aanleg-
bolder�dient�als�hengelsteun,�mijn�
pet�als�paraplu�en�de�buddy�van�
mijn�scooter�als�stoel.�Terug�naar�
af.�Terug�naar�de�basis,�een�jochie�
met�een�stokkie�en�een�bak�pie-
ren.�Heerlijk!

Diamantsteur
Het�mooie�van�de�Amsterdamse�
grachten�is�dat�je�er�van�alles�kan�
vangen.�En�dan�ook�nog�eens�in�
grote�aantallen.�Mensen�die�zeg-
gen�dat�de�grachten�dood�zijn�
praten�onzin.�Ik�durf�te�beweren�
dat�de�soortenrijkdom�in�onze�
grachten�groter�is�dan�waar�dan�
ook.�Iedere�keer�als�ik�een�worm�
laat�zakken�weet�ik�dat�ik�iets�
vreemds�kan�vangen.�Een�gron-
del,�een�goudvis,�een�bot,�voor�
mijn�part�een�zonnebaars.�Dat�
maakt�die�stad�nog�eens�extra�
leuk!�Een�vriend�van�mij�ving�
onlangs�een�diamantsteur�in�
de�Mauritskade!�Hoe�gek�wil�je�
het�hebben?�Wat�mij�echter�zeer�
opvalt�is�het�grote�aal-bestand�in�
de�binnenstad.�Plons�je�op�een�
zwoele�zomeravond�je�schuif-

loodje�en�bewormde�haakje�onder�
een�brug,�dan�kan�je�er�donder�op�
zeggen�dat�je�binnen�no-time�met�
zo‘n�‘slijmerd’�staat�te�worstelen.�
En�vaak�niet�de�lulligste!�‘Direct�
terugzetten’,�zegt�de�wetgeving�
sinds�een�paar�jaar,�ach,�dat�
deden�we�toch�al.�Ik�eet�liever�een�
karbonaadje.

Het geluk ligt in het water
Op�mijn�favoriete�hoekje�aan�
de�Kostverlorenkade�zitten�vier�
jongens�bier�te�drinken.�Als�ik�
langstuf�op�mijn�scootertje�ruik�ik�
de�zoetweeïge�geur�van�verbrande�
hennep.�Ik�ben�gek�op�hennep�
maar�dan�niet�met�een�vloeitje�
er�omheen.�Karpers�kunnen�er�
echt�helemaal�los�op�gaan.�Maar�
karper�is�niet�mijn�doel�vanavond.�
Ik�rij�maar�verder,�natuurlijk�kan�
ik�naast�de�jongens�gaan�zitten�
maar�of�dat�handig�is?�Dan�maar�
een�brug�verder,�bruggen�zat�hier.�
Twee�minuten�later�lig�ik�in,�het�
roodwitte�balletje�deint�zachtjes�
op�en�neer.�Mijn�worm�ligt�in�de�
vaargeul,�een�hoekafhoudertje�
met�een�loodje�van�20�gram�houdt�
de�boel�op�z’n�plek.�Bam!

Nog�voordat�mijn�vismaat�arri-
veert�knalt�de�waker�tegen�de�hen-
gel�en�de�toch�al�niet�zo�stevige�
laklaag�loopt�weer�een�barst�op.�
Wat�volgt�is�een�vreemde�dril,�het�
voelt�als�een�klein�karpertje,�een�
zeelt�misschien?�Die�heb�ik�hier�
ook�al�eens�gevangen.�De�vis�trekt�
hard,�of�tenminste�dat�lijkt�maar�
zo.�Als�ik�terugtrek�dan�draait�de�
vis�direct�om,�een�sterke�vis�met�

weinig�spek�op�de�graat�dus.�Een�
hoop�acceleratievermogen�maar�
geen�tweede�versnelling.�Als�de�
vis�bovenkomt�moet�ik�drie�keer�
kijken.�Ligt�daar�nou�een�enorme�
blankvoorn?�Wat�een�ding!�Tij-
dens�het�onthaken�besef�ik�me�dat�
ik�een�nieuw�PR�witje�heb�gevan-
gen�in�de�gracht.�Hoezee!�Twee�
dagen�eerder�zette�ik�nog�zonder�
blikken�of�blozen�een�28-ponds�
karper�terug,�nu�sta�ik�te�dansen�
bij�de�vangst�van�een�aasvis!�Het�
kan�verkeren.

‘Mooie�winde’,�zegt�een�krake-
rige�stem.�Ik�draai�me�om.�Daar�
staat�een�oud�mannetje�met�een�
gekreukeld�bekkie.�‘Zitten�nog�
veel�grotere�hoor,�wat�je�daar�
hebt�is�nog�maar�een�kleintje.’�
Verdorie!�De�man�heeft�gelijk,�het�
is�helemaal�geen�blankvoorn,�het�
is�een�winde!�Daar�heb�ik�gewoon�
nooit�aan�gedacht.�Als�de�vis�weer�
zwemt,�bedank�ik�de�man�voor�
zijn�informatie.�Hij�vertelt�mij�dat�
hij�al�jaren�niet�meer�vissen�kan�
in�verband�met�artritis,�een�sneu�
verhaal.�Ik�nodig�hem�uit�om�een�
half�uurtje�bij�me�te�komen�zitten�

en�geef�hem�mijn�laatste�biertje.�
De�man�leeft�helemaal�op.�‘Je�
moet�eigenlijk�daar�zitten’,�hij�
wijst�naar�de�plek�waar�de�vier�
jongens�zich�naar�hogere�sferen�
blowen.�Ik�kijk�hem�aan,�hij�heeft�
er�verstand�van.�Mijn�vismaat�
arriveert�en�de�oude�man�taait�af.�
Als�de�duisternis�intreedt,�worden�
we�scherper.�Het�is�palingtijd!�
Dat�betekent�dat�er�geramd�moet�
worden�zodra�de�hengel�ook�maar�
de�geringste�beweging�vertoont.�
We�willen�immers�geen�‘slikkers’.�
In�een�uur�tijd�vangen�we�er�zes�
en�dan�valt�het�stil,�ook�weer�zo�
iets�typisch.�Maar�het�is�mooi�
geweest,�drie�minuten�later�ben�
ik�thuis,�stinkend�naar�vis�en�met�
een�blij�gevoel.

Heerlijk!
Morgen�zit�ik�weer�achter�de�stok-
ken.�Het�werk�is�gedaan,�de�voer-
plek�is�gemaakt.�Ik�heb�er�weer�zin�
in.�Maar�als�het�plezier�dreigt�te�
verdwijnen,�dan�gooi�ik�lachend�
mijn�karperspullen�in�de�berging�
en�ga�ik�‘terug�naar�af’.�Samen�
met�mijn�ouwe�splitcane-hengel-
tje!�Heerlijk�toch?�

Rolf Bouman

PR-‘witje’uit de 

gracht geplukt.

Geen voorn maar een winde.

Netjes in de lip en snel weer terug!
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De�karpercommissie�van�de�AHV�organiseert�een�
wedstrijd�volgens�uniek�doch�beproefd�recept.�Je�
hoeft�geen�nummer�te�trekken�om�vervolgens�op�
een�stek�te�belanden�waar�je�anders�nooit�van�je�
leven�zou�zijn�gaan�zitten.�Je�kiest�je�eigen�water�
en�stek�met�als�enige�beperking�dat�het�water�in�de�
AHV-vergunning�dient�te�staan.�De�wedstrijd�gaat�
op�vrijdag�28�september�om�19.00�uur�van�start�en�
duurt�tot�zondagavond�30�september�om�19.00�uur.�
Iedereen�die�in�deze�tijdspanne�een�spiegelkarper�
weet�te�vangen�en�een�vangstfoto�instuurt,�komt�in�
aanmerking�voor�een�leuke�prijs.�Hengelsport�2000�is�
de�belangrijkste�sponsor�van�deze�wedstrijd.

Waarom organiseert de AHV deze wedstrijd?
Allereerst�voor�het�plezier�van�een�vrije�wedstrijd.�
Maar�er�is�nog�een�reden!�De�AHV�zet�al�geruime�
tijd,�met�veel�aandacht�en�zorg,�spiegelkarpers�in�
onze�wateren�uit.�Willen�we�dat�beheer�kunnen�blij-
ven�voeren,�dan�hebben�we�vangstgegevens�nodig.�
Deze�wedstrijd�kan�ons,�als�jullie�je�best�doen�met�
vangen,�een�schat�aan�informatie�opleveren�over�
groei,�conditie�en�migratie�van�karpers.�Tenslotte�
hopen�we�dat�deze�opzet�de�betrokkenheid�van�leden�
bij�het�karperbeheer�van�onze�wateren�vergroot.

Spelregels SKP-wedstrijd in het kort
6	 Alle�spiegelkarpers�van�alle�AHV-wateren�tellen�

mee.
6	 Dubbele�punten�voor�een�AHV-projectspiegel�van�

boezemwater�(vlot-�en�bevaarbaar�water).

Grote spiegelkarperwedstrijd,
laatste weekend september
Deelname gratis!

6	 Melding�van�een�vangst�gaat�via�de�e-mail.
6	 Op�iedere�foto�dienen�de�linkerflank�van�de�karper�

plus�een�speciaal�item�herkenbaar�in�beeld�te�zijn.�
6	 Overtredingen�van�verenigingsbepalingen�als-

mede�van�ongeschreven�regels�van�onsportief�
gedrag,�hebben�direct�gevolgen�voor�de�uitslag.

6	 Iedere�gevangen�karper�(en�bijvangst)�wordt�met�
respect�behandeld.

6	 Het�oordeel�van�de�jury�is�bindend�en�staat�niet�
ter�discussie.

Deelname en inschrijving
Aanmelden�voor�deze�unieke�wedstrijd�gaat�via�
e-mail.�Meld�je�nu�aan�via:�skp-wedstrijd@hotmail.nl
o.v.v.�Aanmelding�Spiegelkarperwedstrijd.�Via�de�
e-mail�ontvang�je�dan�het�wedstrijdreglement.�Op�
vrijdagmiddag�28�september�om�16.00�uur�wordt�het�
mee�te�fotograferen�item�bekend�gemaakt.�Hou�dus�
je�mailbox�goed�in�de�gaten!

Informatievoorziening
Alles�omtrent�deze�wedstrijd�kan�je�volgen�via�Twit-
ter�en�FaceBook.�Voeg�ons�op�Twitter�toe�via�‘skp�
wedstrijd’�en�voor�FaceBook�word�je�vrienden�met�
‘Spiegelkarper-wedstrijd’.�

Op vrijdagavond 12 oktober om 20.00 uur 
vindt de prijsuitreiking én de informatieavond 
plaats in onze recreatiezaal aan de 
Beethovenstraat 178.
Iedereen is welkom!� 666

Zo’n kapitale spiegel levert punten op!

Zonder twijfel de mooiste spiegel tijdens de wedstrijd in 2010.

Foto: Paul Hendrix.
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Joris Weitjens

Het laatste weekend van september mogen we er weer tegenaan. 

Een wedstrijd waarbij je gewoon op je eigen plek en met de 

voorbereiding die je zelf slim acht, zoveel mogelijk spiegelkarpers 

tracht te vangen. De voorgaande twee edities van deze vrije 

wedstrijd was het strijdtoneel de Amstelboezem, nu zijn er nog 

minder beperkingen. Elke spiegel uit AHV-water telt. Dat betekent 

dat het wedstrijdtraject zo’n 5000 ha groot is! Voor degenen 

die graag mee willen doen en op zoek zijn naar een geschikt 

spiegelwater, zal ik een overzicht geven van de mogelijkheden.
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Ken je spiegel
Spiegelkarpers�komen�niet�uit�
de�lucht�vallen.�Het�zijn�cultuur-
producten,�door�ons�uitbesteed�
aan�de�natuur.�Ze�weten�zich,�
eenmaal�voorbij�de�eerste�twee�
of�drie�zomers,�uitstekend�te�red-
den�in�onze�wateren.�Globaal�
gesproken�kun�je�in�AHV-water�
drie�categorieën�spiegelkarpers�
onderscheiden.�

De oudjes
In�de�bloeiperiode�van�het�uitzet-
ten,�tussen�1968�en�1985,�werd�
niet�zelden�tot�wel�5000�kilo�per�
jaar�aan�karper�uitgezet�in�AHV-
water.�Dat�daarvan�heel�lang�een�
groot�deel�bestond�uit�spiegelkar-
pers,�hebben�we�mede�te�danken�
aan�het�bestaan�van�onze�Kweek-
vijvers�in�het�Amsterdamse�Bos.�
De�karpers�geleverd�door�de�OVB,�

werden�daar�tijdelijk�in�onderge-
bracht�om�door�te�groeien.�Bij�het�
periodieke�afvissen�van�de�Kweek-
vijvers�met�de�zegen�ontsprongen�
veel�karpers�aanvankelijk�de�dans,�
maar�aan�de�beurt�kwamen�ze!�
Terwijl�de�OVB�in�den�lande�vanaf�
1980�bijna�uitsluitend�OVB-schubs�
leverde,�profiteerden�wij�lang�van�
de�spiegels�uit�onze�Kweekvijvers.�
Winter-�en�zomersterftes�hebben�
intussen�korte�metten�gemaakt�
met�de�meeste�oude�spiegelbe-
standen,�maar�op�de�grote�plas-
sen�komt�massale�sterfte�zelden�
voor.�Al�bijna�legendarisch�zijn�
de�(tussen�de�40�en�50�jaar)�oude�
Valkenswaardspiegels�van�de�
Sloterplas,�die�daar�thans�hun�
laatste�rondjes�zwemmen.�Juist�
de�spiegelrijkdom�verklaart�de�
run�van�karpervissers�van�buiten�
de�regio�op�de�‘Grote�Vier’:�Gaas-
perplas,�Kinselmeer,�Sloterplas�
en�Amstelveense�Poel,�die�in�het�
boilietijdperk�op�gang�kwam.�Tot�
vandaag�aan�toe�is�Amsterdam�
dankzij�oude�en�nieuwe�uitzet-
tingen�de�spiegelkarperhoofdstad�
van�ons�land.

Nieuwe spiegels
Daarnaast�zijn�er�de�nieuwe�spie-
gelkarpers,�in�de�wandelgangen�
vaak�aangeduid�als�‘projectspie-
gels’.�Maar�die�term�reserveren�
wij�liever�voor�de�individueel�
gefotografeerde�uitzetspiegels�
van�het�boezemwater.�Sinds�
1997�is�op�een�select�aantal�
AHV-karperwateren�planmatig�
spiegelkarper�uitgezet�om�de�snel�
krimpende�karperbestanden�op�
een�aanvaardbaar�doch�beschei-
den�peil�te�houden.�De�aanvulling�
op�de�oude�bestanden�bestaat�uit�
een�mengeling�van�allerlei�rassen�
en�typen�van�de�spiegelkarper�en�
sinds�2007�ook�van�edelschubkar-
pers.�Juist�door�het�wisselen�van�
kwekers�en�leveranciers�heeft�elk�

water�z’n�eigen�‘spiegelpaspoort’�
gekregen.�De�groei�van�de�nieuwe�
spiegelkarpers�is�in�het�algemeen�
zo�goed�dat�ze�de�oudjes�al�heb-
ben�ingehaald�of�op�de�hielen�
zitten.�In�ons�boezemwater�zwem-
men�nieuwe�spiegelkarpers�tot�
18�kilo�rond�en�in�enkele�plassen�
mag�je�dergelijke�topgewichten�
ook�verwachten.

Een�derde�groep�bestaat�uit�wat�
wij�wilde�spiegels�noemen:�in�de�
natuur�geboren�en�opgegroeide�
spiegelkarpers.�Veruit�de�kleinste�
groep�maar�op�sommige�wateren�
opvallend�aanwezig.�In�de�Bos-
baan�zwemt�thans�bijvoorbeeld�
een�behoorlijke�club�jonge�spie-
gelkarpers�afkomstig�van�één�of�
meer�succesvolle�paai-jaren.�In�de�
regel�zijn�deze�spiegels�wat�slan-
ker�gebouwd�en�hebben�ze�wat�
meer�schubben.

Ken je water
De�spiegelwedstrijd�is�dé�gelegen-
heid�om�de�kennis�van�je�‘eigen�
water’�te�testen�en�te�benutten.�
Een�voordeel�dat�je�bij�‘normale’�
wedstrijden�mist.�Een�beper-
king�is�natuurlijk�wel�dat�alleen�
spiegelkarpers�tellen.�Spiegels�
zwemmen�praktisch�in�elk�water�

maar�er�zijn�wel�grote�verschillen.�
Je�hebt�typische�(verwilderde)�
schubkarper-wateren.�In�de�Water-
graafsmeer,�en�in�vele�andere�
ondiepe�polderstelsels�moet�je�
niet�zijn�voor�(veel)�spiegels.�
Bijgaand�een�lijstje�met�wateren�
waar�het�spiegelkarperpercentage�
rond�of�boven�de�25%�ligt.�

Is�het�eigenlijk�wel�mogelijk�om�
gericht�op�spiegels�te�vissen?�
Goed�om�te�weten�is�dat�spie-
gelkarpers�makkelijker�vangbaar�
zijn�dan�hun�verwilderde�soort-
genoten.�En�dat�geldt�dubbel�en�
dwars�voor�jonge,�pas�uitgezette�
spiegels.�Die�eten�soms�bijna�uit�
je�hand.�Het�geeft�dus�voordeel�
als�je�weet�waar�de�meest�recente�
uitzettingen�zijn�geweest.�Het�
betekent�ook�dat�zelfs�in�wateren�
die�worden�gedomineerd�door�
verwilderde�schubkarpers,�je�de�
spiegels�er�vrij�gemakkelijk�tus-
senuit�kunt�vissen.�Hoewel�alle�
karpertypen�tot�dezelfde�soort�
behoren�(Cyprinus�Carpio)�kent�
vrijwel�elk�water�uitgesproken�
spiegelstekken�en�‘rietknollenhoe-
kies’.�Spiegelkarpers�zoeken�vaak�
en�graag�elkaars�aanwezigheid�
op.�Voor�een�speciale�spiegelwed-
strijd�is�er�dus�best�wat�voor�te�
zeggen�om�na�een�nacht�vol�ver-
wilderde�schubs,�de�tweede�dag�
of�nacht�een�ander�gedeelte�van�
het�water�te�bevissen.�
Veel�moeilijke�wateren�komen�
eind�september�goed�op�gang�en�
als�voorvoeren�ooit�zinvol�is,�is�
het�in�het�najaar.�Mijn�indruk�is�
dat�spiegels�daar�nog�iets�hap-
piger�op�reageren�dan�(verwil-
derde)�schubs.�Wees�wel�wijs:�
van�overvoeren�maak�je�van�een�
aardige�stek�vaak�een�slechte�
stek.

Boezemtip
Als�je�echt�voor�de�punten�gaat�
kun�je�bedenken�dat�in�boezem-
water�de�projectspiegels�dubbel�
tellen.�Dat�is�niet�om�de�karpervis-
sers�van�de�afgesloten�wateren�
te�discrimineren�maar�omdat�een�
met�ons�archief�gematchte�vis�nu�

eenmaal�veel�informatie�voor�
ons�oplevert.
Vissen�‘op�de�boezem’�is�even�
uitdagend�als�ongewis.�Een�
spiegel�die�vandaag�achter�
het�Olympisch�stadion�zwemt�
kan�overmorgen�in�Abcoude�
rondhangen.�Toch�blijkt�dat�
juist�reislustige�vissen�vaak�de�
klos�zijn.�Rond�eind�september�
gaan�de�karpers�van�de�Amstel-
boezem�flink�zwemmen,�ver-
gelijkbaar�met�de�voorjaarstrek�
in�april.�De�statische�visserij,�
mits�je�een�strategische�plek�
kiest,�is�natuurlijk�gebaat�bij�
die�trek.�Bedenk�daarbij�dat�de�
najaarstrek�in�het�algemeen�
van�de�smallere�trekvaarten�en�
uithoeken�van�de�boezem�naar�
de�grotere�oppervlaktes�water�
is.�Ondiep�of�diep�hangt�sterk�
van�het�weer�af,�maar�ik�zou�
persoonlijk�voor�(iets)�dieper�
water�gaan.

Hoe�je�het�ook�aanpakt:�houd�
rekening�met�andere�karpervis-
sers!�Kies�liever�een�originele�
stek�waar�je�geen�concurrentie�
van�anderen�hebt.�Een�spiegel�
van�een�zelden�of�nooit�beviste�
stek�is�voor�mij�persoonlijk�
meer�waard�dan�vijf�spiegels�
van�een�‘afgekloven�stek’.�
Enne...�ik�zit�in�de�jury.� 666

Enkele AHV-wateren met een spiegelpercentage (ver-
houding spiegel-schub) van 25% of meer. 
Recent betekent dat hier in de afgelopen drie jaar een 
onderhoudsuitzetting is geweest. 

Sloterplas (recent)
Amstelveense Poel (recent)
Kinselmeer (recent)
Gaasperplas (recent)
Ouderkerkerplas (recent)
Noorder IJplas (recent) 
Rietvijvers Nieuwendam
Schellingwouder Breek (recent)
Buitenveldert (recent)
Bosbaan
Amstelboezem (recent)
Nieuwe Meer (recent)
Amstelveen Westwijk

Projectspiegels van 

de boezem tellen 

dubbel. Hopen op 

snertweer?

Een nieuweling (1999) van de plassen die in 

gewicht veel oudjes al achter zich laat.

Foto: Daniel Pijlman.

Spiegels scoren
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Karperkoppelwedstrijd aan 
De Nieuwe Meer

Alle vissers verzamelen!
Er�wordt�al�om�8.00�uur�verzameld.�De�Verrijzenis-
kerk�in�de�Louis�Bouwmeesterstraat�in�Amsterdam-
Slotervaart�is�hiervoor�de�aangewezen�plek.�De�
jongeren,�vaak�in�gezelschap�van�hun�ouders�of�
grootouders,�ontvangen�hier�hun�wedstrijdkaart�en�
steknummer.�Tevens�heeft�de�AHV�er�voor�gezorgd�
dat�iedereen�een�tasje�krijgt�met�daarin�het�VISSEN�
magazine,�een�AHV-pet,�stickers�en�natuurlijk�een�
blikje�drinken�en�wat�te�eten�en�te�snoepen.�Hen-
gelsport�Willem,�al�jarenlang�de�vaste�sponsor�van�
het�kampioenschap,�deelt�ook�nog�eens�aan�iedere�
deelnemer�een�tasje�uit�met�een�doosje�maden,�een�
zak�lokvoer�en�nog�wat�aardigheidjes,�zodat�de�kam-
pioenen�in�wording,�goede�kansen�maken�om�een�
visje�te�verschalken.�

Vissen!
De�wedstrijd�start�om�9.30�uur�en�er�wordt�gevist�in�
drie�leeftijdscategorieën.�Veertig�jeugdigen�zullen�tot�
12.30�uur�hun�uiterste�best�doen�om�in�de�prijzen�te�
vallen.�Ondanks�de�behoorlijk�harde�wind�breekt�ook�
regelmatig�de�zon�door�en�rond�het�middaguur�is�het�
zelfs�nog�even�uitgesproken�warm.�Deze�wisselende�
omstandigheden�maken�het�vissen�er�niet�gemak-

AHV Jeugdkampioenschap 
Slotervaart
Op zondag 17 juni jl. vond het AHV Jeugdkampioenschap weer plaats in 

Slotervaart. Deze viswedstrijd is speciaal bedoeld voor jeugdleden tot en met 18 

jaar en is ieder jaar weer een feest. Een verslag van de dag.

kelijker�op.�Helaas�weet�niet�iedereen�een�vis�te�van-
gen.�Zeven�vrijwilligers�van�de�AHV�houden�de�boel�
goed�in�de�gaten�en�treden�tevens�op�als�informatie-
baken�naar�de�jongeren�toe.�De�tijd�vliegt�om�en�om�
12.30�uur�worden�de�spullen�weer�ingepakt�en�maakt�
het�gezelschap�zich�op�om�naar�de�Verrijzeniskerk�te�
gaan�voor�de�prijsuitreiking.

Huldiging
Voordat�er�tot�de�prijsuitreiking�wordt�overgegaan,�
worden�er�twee�AHV-vrijwilligers�in�het�zonnetje�
gezet.�Sophia�de�Heer�en�haar�zoon�Eric�ontvangen,�
namens�het�bestuur,�een�oorkonde�en�een�zilver�
beeldje�voor�bewezen�diensten.

Prijsuitreiking
De�kampioenen�per�leeftijdscategorie:

Categorie 7 t/m 10 jaar:
1e�plaats� Rick�Goedman,�8�jaar�met�41�cm�vis
2e�plaats� Noah�Reawaruw,�9�jaar�met�14�cm�vis
3e�plaats� Geen�winnaar

Categorie 11 t/m 14 jaar:
1e�plaats� Demi�Summer�Aelbrecht,�13�jaar�met�
� 196�cm�vis
2e�plaats� Raphael�Molleman,�13�jaar�met�101�cm�vis
3e�plaats� Dante�Bakker,�11�jaar�met�25�cm�vis

Categorie 15 t/m 18 jaar:
Deze�categorie�kent�maar�één�deelneemster,�name-
lijk�Claudia�Mathijsen�van�16�jaar.�Helaas�wist�zij�
niets�te�vangen�maar�natuurlijk�mocht�zij�wel�iets�
uitzoeken�van�de�goedgevulde�prijzentafel.

De�winnaars�nemen�trots�hun�trofee�in�ontvangst�
en�mogen�als�klap�op�de�vuurpijl�ook�nog�eens�een�
prijs�uitkiezen.�Werphengels,�visnetten,�hengelsteu-
nen,�de�prijzentafel�is�door�Hengelsport�Willem�weer�
goed�gevuld!�Tenslotte�ontvangt�iedere�deelnemer�
de�AHV-sleutelhanger�en�zo�eindigt�de�dag�met�
blije�gezichten.�Het�AHV�Jeugdkampioenschap�was�
wederom�een�enorm�succes!� 666

De winnaars!

De�wedstrijd�wordt�georganiseerd�in�samenwerking�
met�de�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging.�Deel-
nemers�ontvangen�tijdig�het�wedstrijdreglement�en�
overige�informatie.�De�stekken�worden�op�de�och-
tend�van�de�eerste�dag�verloot�bij�de�‘Hotspot’,�Oude�
Haagseweg�47,�1066BV�Amsterdam.

Inschrijven:
Inschrijven�voor�deze�wedstrijd�kan�tot�10�oktober.�
Om�u�in�te�schrijven�belt�u�met�de�organisatie:
6	 Peter�Jongepier� 06�3407�5463
6	 Marco�Poelgeest� 06�2127�4683
6	 Nico�de�Vries� 06�4304�8272

Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 oktober vindt een karperkoppelwedstrijd 

plaats aan De Nieuwe Meer. Er is plaats voor maximaal 30 koppels. 

Het inschrijfgeld bedraagt €150,- per persoon. Bij deze wedstrijd staat de 

veiligheid van vis en visser voorop.

Prijzen (grootste totaalgewicht):
Hoofdprijs:� € 2000,-
Tweede�prijs:� Vortex�rubberboot�met�
� 55�lbs�Minn�Kota�elektromotor
Derde�prijs:� Voerboot�The�Navigator
Vierde�prijs:� Bivvy�Fox�Eclipse�2,5�men�Euro�Dome

Extra prijzen:
Zwaarste�Spiegelkarper:� € 250,-
Zwaarste�schubkarper:� € 250,-

Daarnaast�zijn�er�nog�diverse�andere�leuke�prijzen�te�
winnen.� 666
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Contributiebetaling Nicolaas Witsenstraat.

IJ-visserij.

Vakkundig onthaken.

Pracht exemplaar.

Mocht mijn 

hengeltje 

breken dan...
Vissen is topsport!
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van�één�van�de�daders.�Ik�heb�de�vader�de�foto’s�
getoond�van�flessen,�zakken,�verpakkingsmaterialen,�
een�luchtbed,�broodzakken�in�de�boom,�blikjes�en�
resten�van�kampvuren.�En�uiteraard�een�boete�van�
€ 340,-�(per�persoon)�in�het�vooruitzicht�gesteld.�De�
vader�was�duidelijk�‘not�amused’�en�die�boete�die�in�
het�verschiet�lag,�tsja,�dat�was�natuurlijk�een�beste�
poffer.�

Uiteindelijk�kwam�ik�overeen�dat�het�groepje�jonge-
lui�per�direct�werd�opgetrommeld�en�aan�het�oprui-
men�zou�gaan.�Binnen�het�uur�leek�het�wel�alsof�
er�een�witte�tornado�was�langs�geweest.�Alles�was�
weer�spic�en�span!�Zelfs�de�gemeentelijke�afvalbak�
had�een�gedaanteverwisseling�ondergaan�en�was�
leeggehaald!

De�volgende�ochtend�werd�ik�weer�gebeld�door�de�
bewoner�uit�Amstelveen:�wat�er�gebeurd�was?�Het�
was�nu�zo�schoon,�zelfs�de�sigarettenpeukjes�waren�
opgeruimd�en�het�zag�er�nu�zelfs�schoner�uit�dan�
voorheen!�De�jongelui�hebben�hun�les�geleerd�en�de�
boetes�heb�ik�hun�maar�bespaard.�Kortom,�wie�de�
schoen�past�trekke�hem�aan:�laat�in�het�belang�van�
uw�eigen�hobby�geen�afval�achter�na�het�verlaten�
van�uw�visstek!

Veel�visplezier�gewenst!� 666

Alex van der Velden
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Op�maandag�30�juli�jl.�werd�de�
jaarlijkse�viswedstrijd�gehouden�
voor�de�bewoners�van�het�woon-

Op�zondag�15�juli�jl.�werd�er�weer�
een�brasemwedstrijd�georgani-
seerd.�Deze�keer�aan�de�Stadion-

Viswedstrijd in De Drie Hoven

Danny Nagtzaam en de drie winnende dames.

zorgcentrum�De�Drie�Hoven�in�
Amsterdam�Nieuw-West.�Ook�
deze�keer�werd�in�de�eigen�vijver�
gevist.�Deze�wedstrijd�wordt�in�
nauwe�samenwerking�met�de�
Amsterdamse�Hengelsport�Ver-
eniging�georganiseerd.�De�AHV�
stelt�ieder�jaar�drie�prachtige�
bekers�ter�beschikking�voor�de�
winnaars.�Drie�vrijwilligers�van�
de�AHV�Cor�de�Vijlder,�Joop�Blom�
en�Gerrit�Veldhuisen,�zorgden�
ervoor�dat�de�wedstrijd�perfect�
verliep.

Het�was�heerlijk�weer�en�zo’n�
65�bewoners�met�familieleden�
en�bekenden,�genoten�van�de�
wedstrijd.�Vijftien�vissers�streden�
om�de�prijzen.�Het�afgelopen�
jaar�heeft�de�hengelsportver-
eniging�een�aantal�vissen�uit�de�

vijver�gehaald�omdat�er�teveel�in�
zaten.�Toch�werden�er�deze�keer�
veel�meer�vissen�gevangen�dan�
vorig�jaar.�De�eerste�prijs�ging�
naar�Mw.�Kiburg,�die�maar�liefst�
6�vissen�ving,�opgeteld�191�cm�
vis.�Vakantiekracht�Danny�Nagt-
zaam�hielp�haar�met�het�vis-
sen.�De�tweede�prijs�ging�naar�
Mw.��Visser,�zij�ving�de�grootste�
vis�van�40�cm.�De�derde�prijs�was�
voor�Mw.�Ibo,�zij�ving�een�vis�van�
36�cm.�De�vissen�werden�direct�
weer�vrijgelaten�in�de�vijver.�

Het�was�weer�een�reuze�gezellig�
gebeuren�rondom�de�vijver�met�
leuke�muziek,�een�hapje�en�een�
drankje.�De�bewoners�bedanken�
hierbij�de�Amsterdamse�Hengel-
sport�Vereniging,�die�dit�festijn�
mogelijk�heeft�gemaakt.� 666

Brasemwedstrijd Stadionkade 
Amsterdam

kade�om�de�hoek�bij�het�AHV�kan-
toor.�De�opkomst�was�matig�deze�
keer,�slechts�9�deelnemers,�de�

vangsten�des�te�beter.�Zeker�ten�
opzichte�van�de�vorige�twee�wed-
strijden.�De�ochtend�begon�mooi�
met�zon,�slechts�af�en�toe�een�
spatje�regen.�Tussendoor�werd�
de�lunch�en�een�drankje�geser-
veerd.�Even�voor�het�einde�van�de�
wedstrijd,�die�om�14:00�uur�werd�
afgeblazen,�begon�het�toch�nog�te�
stortregenen.�Zeven�van�de�negen�
deelnemers�wisten�meerdere�vis-
sen�te�vangen.

Uitslag�van�de�brasemwedstrijd:

1e�prijs:�Dolf�ten�Have
2e�prijs:�Dhr.�Klaassen
3e�prijs:�Gerrit�Veldhuisen

Alle�winnaars�hebben�hun�prijs�en�
eremetaal�ontvangen.� 666

De winnaars!

Vissers�met�een�hoop�rommel�op�hun�plek,�spreek�
ik�steevast�aan�de�rotzooi�na�afloop�netjes�op�te�
ruimen.�Immers,�de�hele�hengelsportsector�wordt�
(en�terecht!)�door�andere�recreanten�en�buurtbewo-
ners�afgerekend�op�dit�soort�natuurvervuiling.�Ook�
al�laten�diezelfde�andere�recreanten�zich�ook�niet�
bepaald�onbetuigd�in�het�dumpen�van�afval!�Daar�
waar�de�mogelijkheid�zich�voordoet�en�een�dader�is�
te�traceren,�zal�proces-verbaal�worden�opgemaakt.�
Vaak�ontspringt�de�dader�de�dans�natuurlijk,�zijn�
naam�staat�er�immers�niet�bij,�maar�soms�weet�ik�
wel�wie�daar�heeft�gezeten�en�is�het�wel�duidelijk�wie�
zijn�zooi�heeft�achtergelaten.�

Nog�niet�zo�lang�geleden�zaten�wat�jongelui�te�vis-
sen�aan�de�Amstelveense�Poel.�Allemaal�erg�gezel-
lig,�vrienden,�vriendinnen�en�tentjes�erbij�en�natuur-
lijk�een�flinke�voorraad�eet-�en�drinkwaren.�Helaas�
bleken�de�heren�geen�nachtverblijfpas�te�hebben,�
dus�werden�hun�namen�door�mij�genoteerd.�Tevens�
verzocht�ik�hen�dringend�om�vooral�geen�afval,�wat�
volop�rondom�en�in�de�tentjes�lag,�achter�te�laten.�
‘Dat�komt�helemaal�voor�elkaar�meneer’,�werd�mij�
nog�verzekerd.�De�volgende�dag�werd�ik�gebeld�door�
een�bewoner�uit�Amstelveen.�Dat�het�een�enorme�
bende�was�langs�de�oever�van�de�Amstelveense�
Poel.�Ik�kon�wel�bedenken�wie�de�veroorzakers�hier-
van�waren�geweest,�en�de�ID-gegevens�had�ik�er�ook�
wel�bij.�Na�een�controle�en�wat�foto’s�gemaakt�te�
hebben,�ben�ik�meteen�daarop�naar�het�huis�gereden�

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

Afval en rotzooi langs, of erger nog, in het water. 

Menig visser ergert zich er aan. Nog vervelender, ook 

sportvissers zelf maken zich hier soms schuldig aan. 

Regelmatig hoor ik klachten aan van vissers, dat zij eerst 

hun hele visstek hebben moeten ontdoen van allerhande rotzooi. Sommigen 

tonen mij een volle vuilniszak.

Vers
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Voordat�ik�mijn�belevenissen�met�
jullie�deel,�zal�ik�een�kleine�intro-
ductie�geven.�Mijn�jeugd�heb�ik�
doorgebracht�in�Nieuwkoop,�in�de�
polder�dus.�Daar�is�alles�begon-
nen.�Ik�zal�een�jaartje�of�10�zijn�
geweest�toen�ik�mijn�vader�om�
een�hengel�vroeg.�‘Op�zolder�ligt�
nog�wel�een�bamboestokje’,�was�
toen�zijn�antwoord,�niet�wetende�
wat�dit�voor�gevolgen�zou�heb-
ben.�Het�was�het�begin�van�een�
passie�die�ik�tot�op�de�dag�van�
vandaag�met�mij�mee�draag.�Het�
begon�in�de�polder,�tegenwoordig�
maak�ik�mijn�lijnen�nat�in�Amster-
dam!

Ik�zie�mijzelf�nog�daar�staan,�met�
dat�hengeltje�voorntjes�en�kroes-
karpertjes�pielend�uit�het�bruine�
slootje�achter�het�huis�van�mijn�
ouders.�Al�snel�wordt�de�horizon�
verbreed�en�struin�ik�de�vaarten�
in�de�buurt�af.�Eerst�op�witvis�en�
daarna�op�snoek,�al�snel�volgt�ook�
de�karper.�

Van de polder 
naar Amsterdam

Ik�heb�het�geluk�dat�ik�samen�met�
mijn�broertje�een�bootje�mag�
delen.�De�boot�ligt�op�dat�moment�
aan�de�Noordplas�in�Nieuwkoop.�
Geheel�onervaren�ga�ik�op�pad,�ik�
doe�maar�wat�maar�het�levert�toch�
vis�op.�Mijn�allereerste�Nieuw-
koop-karper�is�er�meteen�maar�
eentje�van�halverwege�de�twintig�
pond,�wat�een�ervaring!�Het�is�
prachtig�in�de�polder;�lelievelden,�
rietkammen�en�talloze�eilandjes.�
Vossen,�meeuwenkolonies�en�
zelfs�de�purperreigers�komen�er�
voor.�Ik�vis�en�vang,�het�zijn�dier-
bare�herinneringen.

Tegen�de�tijd�dat�ik�de�middel-
bare�school�afsluit,�ga�ik�op�mijn�
twintigste�levensjaar�richting�
Amsterdam.�Als�student�blijf�ik�
vaak�terugkeren�naar�mijn�ver-
trouwde�omgeving�om�een�hen-
geltje�uit�te�gooien.�‘Wouter,�het�
is�hier�geen�hotel!’,�krijg�ik�zowat�
ieder�weekend�te�horen.�‘Kan�je�
in�Amsterdam�niet�leuk�vissen?’,�
nou�dat�kan�zeker!�En�dus�verhui-
zen�de�hengels�naar�de�hoofdstad�

en�wordt�het�bootje�‘omgevaren’�
naar�de�Sloterplas.�Tijdens�die�
tocht�zie�ik�pas�hoeveel�water�
er�eigenlijk�in�Amsterdam�is!�
De�magie�van�het�boezemwater�
maakt�diepe�indruk.�Het�kolossale,�
de�diepteverschillen,�de�enorme�
diepladers.�Hier�geen�purper-
reigers�maar�wel�andere�beziens-
waardigheden�als�maffe�zwervers�
en�mooie�meiden.�Ik�had�het�geluk�
een�paar�lokale�vissers�tegen�te�
komen�die�mij�op�weg�hebben�
geholpen�in�de�stad�en�al�spoedig�
ving�ik�mijn�eerste�vissen.
�
De�‘plas’�en�de�boezemwateren�
genieten�mijn�voorkeur.�Ik�vis�
momenteel�drie�keer�per�week�
op�drie�verschillende�stekken.�
Iedere�keer�wat�nieuws�proberen,�
dat�heb�ik�hier�wel�geleerd.�Niet�
vasthouden�aan�in�het�verleden�
behaalde�successen.�‘Out�of�the�
box’�denken.�Net�eventjes�iets�
anders�doen�dan�anderen,�zeg�
maar.�Ik�heb�de�klei�van�de�pol-
der�ingeruild�voor�het�asfalt�van�
Amsterdam�en�weet�je�wat?�Het�
bevalt�me�goed!� 666

Wouter Koziolek

Een prachtige Mokumse boezemschub.
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Zeg�je�‘vissen�in�Amsterdam’,�dan�zeg�je�‘Albatros’.�
Dat�er�in�onze�mooie�stad�sportvissers�rondlopen�die�
Albatros�niet�kennen�is�ondenkbaar.�In�iedere�vistas�
is�wel�iets�te�vinden�dat�door�Albatros�op�de�markt�is�
gebracht.�Menig�molen�is�opgespoeld�met�Maxima-
lijn,�er�is�geen�roofvisser�die�geen�Ondex-spinner�in�
zijn�kunstaasbakje�heeft�en�zowat�ieder�beginnend�
vissertje�heeft�een�tuigje�van�de�mannen�uit�Rijsen-
hout�aan�zijn�3�meter�hengeltje.�Tegenwoordig�dus�
gevestigd�onder�de�rook�van�Aalsmeer�maar�ooit�
is�Albatros�ontstaan�in�de�Jordaan.�Amsterdamser�
wordt�het�niet!
Het�is�1927.�Nelis�Vogel�is�inmiddels�21�jaar�en�blik-
slager�van�beroep.�Nelis�staat�op�het�punt�vader�te�
worden�van�zoon�Henk�en�neemt�een�kloek�besluit.�
Hij�verkoopt�zijn�Harley�Davidson�en�opent�met�geld�
dat�daardoor�vrijkomt�een�winkeltje�in�de�Tweede�
Tuindwarsstraat.�Dobbers,�aas,�zelfgemaakte�zinken�
aasketels�en�splitcanehengels,�voeren�in�de�eerste�
jaren�de�boventoon.�Binnen�enkele�jaren�wordt�de�
winkel�van�Nelis�een�begrip�in�Amsterdam.�
Na�de�oorlog,�in�1947,�opent�Nelis�samen�met�zoon�
Henk�de�groothandel�ALBATROS.�Ze�pakken�het�
direct�groots�aan�en�beginnen�materialen�te�impor-
teren.�Zo�is�het�merk�Mitchell�door�Henk�Vogel�naar�
Nederland�gehaald.�De�verspreiding�van�allerhande�
hengelsportmaterialen�heeft�zich�uitgebreid�tot�over�
de�gehele�Benelux�en�de�zaak�floreert.�Vele�jaren�

NasCHRIfT REDaCTIE
Zojuist bereikt ons het bericht dat Henk Vogel op 8 augustus op 85-jarige leeftijd 
is overleden. De AHV wenst de nabestaanden sterkte met dit enorme verlies.

Jan Klootwijk en Carol van Brakel in het immense magazijn.

later�is�het�dezelfde�Henk�Vogel�die�het�huidige�shad-
tijdperk�inleidt�door�de�introductie�van�Mr.�Twister�
in�Nederland.�De�zaak�groeit�hard�en�het�bedrijf�
heeft�ruimte�nodig.�In�eerste�instantie�wordt�er�een�
pand�betrokken�aan�de�Prins�Hendrikkade�en�in�1969�
wordt�er�verhuisd�naar�Rijsenhout,�alwaar�Albatros�
vandaag�nog�steeds�gevestigd�is.
Met�3600�vierkante�meter�aan�ruimte�voor�de�meest�
uiteenlopende�hengelsportmaterialen�wordt�nu�zo’n�
beetje�ieder�land�in�Europa�bediend.�Maar�liefst�1600�
winkels�voeren�de�materialen�van�Albatros.�Wat�ooit�
begon�met�een�gedreven�blikslager�die�keteltjes�in�
elkaar�hamerde,�is�het�bedrijf�nu�onder�leiding�van�
Max�Vogel,�de�zoon�van�Henk,�uitgegroeid�tot�één�
van�de�belangrijkste�spelers�op�de�Europese�hengel-
sportmarkt.
Tegenwoordig�distribueert�het�bedrijf�de�topmerken�
Soul�voor�de�karpervisser�en�Predox�voor�de�roofvis-
ser.�Uiteraard�blijft�het�daar�niet�bij,�sportvismateri-
alen�voor�zeevissers,�witvissers,�vliegvissers,�er�is�
gewoon�te�veel�om�op�te�noemen.�Albatros�is�een�
trendsetter�maar�zal�nooit�de�‘kleine�man’�vergeten,�
voor�een�tientje�kan�je�als�beginnend�vissertje�nog�
steeds�een�visje�vangen�met�een�Albatros-setje.�
‘Houd�vissen�betaalbaar’,�luidt�dan�ook�het�motto.
Wat�een�Harley�Davidson,�85�jaar�geleden,�allemaal�
niet�teweeg�heeft�gebracht!�Albatros�Hengelsport�is�
met�recht�‘Made�in�Mokum’…� 666

Keep the sOUL alive! Jan veinst een tukje.

In deze rubriek neemt de redactie je mee naar bedrijven binnen de hengelsport 

die hun oorsprong hebben in Amsterdam. Deze keer is het oer-Amsterdamse 

Albatros Hengelsport aan de beurt.
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In de serie ‘Amsterdamse winkeliers 

uitgelicht’ reist de redactie deze keer 

af naar Amsterdam-West. 

Want daar bestieren Pim en Wim 

misschien wel Amsterdams meest 

fameuze hengelsportwinkel, 

‘Hengelsport Willem’.
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Rien de Wolf.

Nu�de�zomer�op�z’n�einde�loopt�en�
de�watertemperaturen�weer�gaan�
zakken,�komt�de�snoekvisserij�
voor�mij�weer�in�zicht.�Momenteel�
vormt�het�warme�water�nog�een�
serieus�risico�voor�een�gehaakte�
snoek.�Verzuring�tijdens�de�dril�is�
nu�het�grootste�gevaar�en�dat�is�
slechts�in�te�perken�door�de�vis�zo�
snel�mogelijk�te�landen.�Toch�vind�
ik�het�risico�te�groot�en�dus�laat�
ik�de�snoeken�nog�even�met�rust.�
Niemand�heeft�immers�iets�aan�
een�dode�snoek�en�er�zijn�ook�nog�
zat�karpers�die�gevangen�‘moeten’�
worden!

Nochtans�zal�binnenkort�de�water-
temperatuur�gaan�dalen�en�zullen�
waterplanten�afsterven.�Voor�mij�
is�dit�belangrijk,�omdat�ik�graag�

Herfstsnoeken
Boudewijn Margadant

altijd goed in het vel die herfstsnoeken!

op�een�actieve�manier�in�rela-
tief�kleine�wateren�op�snoek�vis.�
Momenteel�zijn�deze�nog�te�warm�
en�overwegend�te�dicht�begroeid�
met�waterplanten.

Springende visjes
Ook�vorig�jaar�werd�ik�weer�in�het�
najaar�door�het�snoeken�gegre-
pen.�Vismaat�Peter�en�ik�vissen�
een�slotenstelsel�in�een�woonwijk�
af.�Elk�hoekje,�elke�kruising,�elk�
bruggetje,�echt�elk�interessant�
ogend�plekje,�wordt�uitgekamd,�
maar�van�snoek�geen�teken.�
Regelmatig�wisselen�van�kunstaas�
biedt�ook�geen�soelaas.�Tot�we�
opeens�in�de�verte�een�boeggolf�
en�springende�visjes�zien.�Snel�
lopen�we�er�naartoe�en�zien�op�
meerdere�plekken�snoek�jagen.

Peters�eerste�worp�levert�meteen�
al�een�aanbeet�op.�Terwijl�de�vis�
nog�tegenstribbelt,�klapt�er�ook�
eentje�bij�mij�op�m’n�kunstaas,�
maar�blijft�niet�hangen.�Losge-
komen,�langsdrijvende�plukken�
waterplanten�bemoeilijken�het�
vissen.�Ik�draai�voor�de�zoveel-
ste�keer�binnen.�Dan,�vlak�voor�
mijn�voeten,�als�ik�mijn�shad�uit�
het�water�trek,�draait�een�mooie�
snoek�weg.�Ik�schrik�me�kapot�en�
donder�bijna�het�water�in.�Wat�ik�

vervolgens�ook�probeer,�ik�kan�
met�de�shad�geen�aanbeet�meer�
uitlokken.�Ik�hang�een�zwartoranje�
plug�aan�de�speldwartel.�

Balen
Een�paar�worpen�later,�weer�een�
volger�die�vlak�voor�mijn�voeten�
wegdraait,�nu�een�beduidend�
grotere�snoek.�Die�vis�moet�eruit!�
Volgende�worp.�Geconcentreerd�
draai�ik�binnen.�Plots�een�geweld-
dadige�beuk,�vlak�voor�mijn�voe-
ten.�Een�grote,�brede�snoekenkop�
verschijnt�boven�het�water,�een�
gigantische�bek�opent�zich,�de�
kieuwbogen�geopend.�Het�kunst-
aas�is�niet�meer�dan�een�tussen-
doortje.�Sjeeezussss!�De�vis�slaat�
zijn�kop�door�het�wateroppervlak.�
Dit�is�groot,�zeker�een�meter!�
Nogmaals�komt�de�snoek�deels�uit�
het�water�en�schudt�met�zijn�kop.�
Dan�schiet�de�plug�rakelings�langs�
mijn�hoofd.�Los…�Ik�zak�verslagen�
in�elkaar,�straks�kan�ik�genieten�
van�zoveel�actie,�maar�nu�moet�ik�
eerst�even�heel�hard�balen.

Nog�even�en�dan�ga�ik�weer.�Die�
kick,�die�spanning,�die�ontspan-
ning,�die�ik�jagend�langs�sloten�en�
vaarten�vind,�tot�het�water�dicht-
vriest…�Het�is�ook�altijd�wat�met�
die�watertemperaturen!� 666

Deze bleef gelukkig wel ‘hangen’.

Er�zullen�maar�weinig�Amster-
damse�vissers�zijn�die�‘Willem’�
niet�kennen.�Hengelsport�Willem�
is�één�van�de�laatste�winkels�in�
Amsterdam�die�het�internetge-
weld�heeft�weten�te�overleven.�De�
eerste�vraag�luidt�dan�ook:�‘Hoe�
doen�jullie�dit�mannen?’

Wim�haalt�zijn�schouders�op,�‘we�
laten�ons�niet�gek�maken’,�Pim�
vult�naadloos�aan,�‘we�doen�ons�
eigen�ding’.�Een�aantal�klanten�
beaamt�dit�direct,�‘die�jongens�
doen�het�goed,�voor�een�paar�
euries�minder�gaan�we�het�echt�
niet�online�halen,�zij�moeten�toch�
ook�eten?’�En�zo�is�het�maar�net.�
Bij�‘Willem’�is�het�gevoel�goed,�
er�is�altijd�wel�iemand�voor�een�
praatje.�Behalve�een�winkel�is�de�
zaak�ook�een�ontmoetingspunt�
voor�vissers�van�divers�pluimage.

In�1946�opent�Willem�Lube�zijn�
hengelsportwinkel�aan�het�Van�
Limburg�Stirumplein�in�de�Staats-
liedenbuurt.�Al�vrij�rap�nemen�
zijn�dochter�Wil�en�haar�man�Bep�
Malnati�de�winkel�over.�In�die�tijd�
groeit�‘Willem’�uit�tot�een�waar�
begrip�in�Amsterdam.�In�1984�
verhuist�het�bedrijf�naar�de�Johan�
Huizingalaan,�alwaar�het�vandaag�
de�dag�nog�immer�is�gevestigd.�

Hengelsport Willem
Johan Huizingalaan 83
1065 HW  Amsterdam
020 - 6 14 34 98

Het�is�januari�1993�als�Pim�en�
Wim�de�toko�overnemen.�Voor�
de�mensen�die�rekenen�kunnen…�
Misschien�is�het�leuk�om�in�de�
volgende�januarimaand�wat�te�
organiseren?

Bij�‘Willem’�kan�je�terecht�voor�
alle�hengelsportspullen�die�je�
denkt�nodig�te�hebben�aan�de�
waterkant.�Of�je�nu�gaat�‘witten’�
of�de�snoek�achter�de�vinnen�wilt�
zitten,�alles�is�aanwezig.�Natuurlijk�
is�er�in�deze�winkel,�zowat�aan�de�
oevers�van�‘De�Plas’,�ruim�vol-
doende�aan�karpermaterialen�te�
verkrijgen,�maar�wat�verder�opvalt�
is�de�wand�met�snoekbaarsmate-
rialen�en�zeker�niet�in�de�laatste�
plaats�de�zeevishoek.�Volgens�Pim�
en�Wim�wordt�dat�zelfs�het�meest�
verkocht!

Pim�en�Wim�zijn�echte�Amster-
dammers.�En�dat�betekent�dat�zij�
goedlachs�zijn,�geen�praatjes�ver-
kopen�maar�wel�gebbetjes.�‘Doe�
maar�gewoon’,�luidt�hun�motto.�
Tenslotte�de�heren�zelf:�‘Het�gaat�
niet�om�de�vangst,�het�gaat�om�de�
beleving.�Zelfs�na�een�dag�zonder�
vis�komen�wij�tevreden�thuis.�Er�
is�zoveel�te�zien�en�mee�te�maken�
aan�de�waterkant.�Zeker�in�mooi�
Amsterdam!’

Ben�je�nog�nooit�bij�Hengelsport�
Willem�geweest?�Neem�dan�dit�
artikel�mee�en�haast�je�naar�de�
Huizingalaan.�Dan�krijg�je�een�
gratis�bak�koffie�en�een�hoop�
goede�raad!�Trouwens,�dat�krijg�je�
zonder�dit�artikel�ook�wel.� 666

Amsterdamse winkeliers 
uitgelicht

Wim en Pim voor de winkel.

Wim zet even een top-oogje vast.
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In�verpleeghuis�Westerkim�in�
Nieuw-Vennep�huist�een�bij-
zondere�bewoner.�Het�betreft�
de�heer�Gerrit�H.�de�Groot�(26�
oktober�1923).�Hij�was�tientallen�
jaren�actief�als�vrijwilliger�bij�de�
Amsterdamse�Hengelsport�Vereni-
ging.�Lang�heeft�hij�er�in�de�leden-
raad�gezeten�en�nog�veel�meer�
jaren�was�hij�visserijcontroleur.�In�
alle�stadsparken�van�Amsterdam�
was�hij�een�bekend�gezicht.�Hij�
controleerde�de�hengelsporters�
in�de�wateren�gelegen�in�parken�
zoals�het�Vondel-�en�het�Ooster-
park.�Helaas�heeft�hij�deze�werk-
zaamheden�enkele�jaren�geleden�
op�moeten�geven�omdat�hij�zijn�
heup�brak.�Ook�het�vissen�zelf�
gaat�niet�meer�omdat�een�goede�
voorziening,�in�de�vorm�van�een�
invalide-vissteiger,�in�de�omge-
ving�ontbreekt.

Maandag�18�juni�jl.�was�het�
zover.�Gerrit�de�Groot,�niet�op�de�
hoogte�gebracht�van�wat�er�ging�
komen,�zat�in�de�recreatieruimte�
van�verpleeghuis�Westerkim�tus-
sen�zijn�medebewoners�toen�een�
bestuursdelegatie�van�de�Amster-
damse�Hengelsport�Vereniging�
binnenkwam.�De�waarnemend�
voorzitter�nam�het�woord�en�sprak�
de�aanwezigen,�en�met�name�
natuurlijk�Gerrit�de�Groot,�toe.�
Gerrit�werd�geroemd�vanwege�
zijn�langdurige�inzet�als�contro-
leur�voor�de�vereniging�en�zijn�
bijdrage�aan�de�ledenraad�en�de�
georganiseerde�hengelsport.�Tien-
tallen�jaren�was�Gerrit�actief.

Aansluitend�werd�hij�benoemd�
tot�Erelid�van�de�Amsterdamse�
Hengelsport�Vereniging.�De�daar-
bij�behorende�massief�gouden�

Reactie van de winnaars van 
‘Zijn wij dat?’, juni 2012

Mijn kleinzoon van 11 jaar kwam een weekendje bij ons 
logeren en wilde graag met mij gaan vissen aan de Slo-
terplas. Ik vond dat prima want ik ben dol op die jongen, 
dus wij naar de plas. We waren amper gearriveerd en 
moesten nog beginnen met vissen, toen wij bezoek kre-
gen van twee controleurs van de AHV. Alles was in orde 
en mijn kleinzoon kreeg zelfs nog les hoe of hij moest 
inwerpen! We mochten ook nog op de foto voor het blad 
VISSEN. En als klap op de vuurpijl kwam mijn kleinzoon 
ook nog in aanmerking voor een prijs! En wat voor een 
prijs, hij mocht bij Hengelsport Willem een prachtige 
werphengel uitzoeken met een prima molen. Alles werd 
keurig uitgelegd en mijn kleinzoon Job vond het allemaal 
geweldig. Al met al was het grandioos en toen hij door 
zijn pappa werd opgehaald zei hij zachtjes in mijn oor: 
‘opa, ik kom zaterdag weer logeren’.

Een dankbare opa

Gouden visserij-
controleur 

erespeld�werd�opgeprikt�en�het�
bijbehorende�certificaat�overhan-
digd.�Na�deze�gebeurtenis�zijn�de�
bestuursleden�natuurlijk�nog�even�
blijven�napraten�aan�tafel�in�de�
recreatieruimte.�Gerrit�vertelt:�‘ik�
was�al�langer�lid�van�de�vereni-
ging,�maar�in�1946�werd�ik�door�
mijn�vader�betrokken�bij�het�vrij-
willigerswerk�van�de�vereniging.�
Toen�ben�ik�gaan�controleren�en�
in�de�ledenraad�terecht�gekomen.’

Al�met�al�heeft�Gerrit�de�Groot�
ongeveer�55�jaar�zijn�vrijwilligers-
werk�als�controleur�uitgevoerd�en�
is�hij�dus�letterlijk�en�figuurlijk�een�
‘Gouden�Controleur’!�Het�bestuur�
van�de�Amsterdamse�Hengelsport�
Vereniging�heeft�toegezegd�dit�jaar�
een�speciale�visdag�te�organiseren�
voor�haar�ereleden�en�oudere�en�
minder�valide�vrijwilligers.� 666

De heer Gerrit H. de Groot.
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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 prachtige werphengel-
set,�beschikbaar�gesteld�door�de�
Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Zijn wij dat?’-nieuws vorige editie:

De�personen�uit�de�vorige�‘Zijn�wij�dat?’�
�hebben�zich�gemeld�en�hebben�hun�prijs�reeds�
in�ontvangst�mogen�nemen.�Zie�ook�de�reactie�
van�de�winnaars�op�pagina�21.

Zijn
 wij

 dat
?
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