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KARPERVISSEN
Niet 1 of 2, maar

 3 manieren voor succes!
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Een voorwoord schrijven, geschiedt doorgaans als het 

blad gevuld is zodat je als scribent ook een volledig 

en getrouw beeld van het blad kan geven. Niet alleen 

de artikelen van het blad, maar ook een bespiegeling 

over de zaken waarmee onze hengelsportvereniging 

zich bezighoudt, zijn dan aan de orde en dat tegen de 

achtergrond van de brede maatschappelijke context. In 

hoeverre is onze hengelsport in staat om in de pas te 

lopen met de snelle veranderende samenleving?

aar nu de dingen van de dag. Een juli-nummer van ons 

Vissen magazine impliceert dat wij middenin de zomer 

zijn beland en dat voor menigeen de vakantie is aange-

broken. Voor de één een rustperiode van vissen, maar voor de 

ander nog meer dan voorheen vertoeven langs de waterkant 

met de hengel in de hand. Die mooie omzwervingen van dat 

laatste zien wij graag in ons blad straks terug. Dus stuur jullie 

belevenissen, uiteraard gelardeerd met prachtige foto’s, naar 

ons kantoor. 

Het juli-nummer beschrijft onder meer de glasaal monitoring 

(één en al passie), een gezamenlijke controleactie in onze re-

gio (over samenwerking gesproken), verslag van de 24-uurs 

karperwedstrijd op de Bosbaan (een doorstart van een tradi-

tie), vliegvissen op karper (een uitdaging op zich), PIP en haar 

customized pink BB, 100 jaar lidmaatschap (clubliefde be-

staat nog), vislessen op basisscholen (kennisdelen en vrijwilli-

gerswerk),  bestuursberichten en ledenraadinformatie. En last 

but not least, graag jullie aandacht voor onze SKP-competitie.

Onze vereniging heeft de maatschappelijke betrokkenheid 

hoog in het vaandel staan en tracht deze al dan niet met 

de hengelsport hieraan vorm te geven door bijvoorbeeld het 

verstrekken van gratis vergunningen aan verzorgingstehui-

zen. Bewoners kunnen daardoor onder begeleiding een dagje 

gaan vissen. Maar ook door het verzorgen van vislessen op 

scholen en het verstrekken van gratis ‘vaste stokken’ aan de 

leerlingen. Zij komen dan ook meer buiten. Daarnaast wordt 

de contributie verlaagd waardoor meer mensen de vismo-

gelijkheid kunnen benutten. En tenslotte besteden we meer 

aandacht aan de natuur. Suggesties ten behoeve van onze 

maatschappelijke opdracht zijn dan ook van harte welkom.

Mijn Macbook laat ik tijdens de zomer voor wat betreft de 

AHV even met rust, voor zover het mij lukt uiteraard?! Het 

bestuur wenst eenieder een mooie en zonnige zomer toe; 

klaar voor avonturen… en gebruik de ‘uit-knop’!

M

Jaap Que

Voorzitter

PS: De cover geeft een korte impressie weer 

van de laatste vangsten op onze prachtige 

Bosbaan. 30-plus karpers vormen daar nu 

geen uitzondering meer!

3 Voorwoord - Jaap Que

4 Zomerse kanaalkarpers - Andres de Rouville

5 Cartoon - Ruben van Aêfst

6 Als hengelsporter zit je goed in Amsterdam - Gijs Nederlof

7 Vislessen op scholen - Jaap Que

8 Vliegvissen op karper - André Miegies

10 Glasaal monitoring - Bart van Iterson

11 SKP wedstrijden

12 Bestuursberichten - o.r.v. Jaap Que

12 Wedstrijdkalender

13 Een tweede leven

14 Gezamenlijke controle

15 Social Media

15 Ben ik dat?

15 Velen zijn geroepen

16 100 jaar AHV-lid

17 Een doorstart van een traditie - Jaap Que

18 Karpervissen in de lente - Daan Rijpkema

20 Eigen baas - Jasmijn van Hulsen

22 Knopenpraat - Sjoerd Schrassen

23 Haken en ogen - Andres de Rouville
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kanalen is allang geen publiek geheim meer. Daarover is 

er tegenwoordig op de diverse media platforms genoeg 

te vinden. Toch heeft iedere karpervisser wel eens een 

nieuwe uitdaging nodig. Dat houdt onze hobby interes-

sant nietwaar? Zo’n uitdaging kan je aangaan op een 

kanaal. Soms doodsimpel, soms stof tot nadenken. Aan-

knopingspunten voor een goede stekkeuze zijn bruggen, 

zwaaikommen, dukdalven en damwanden. De aangroei 

van driehoeksmosseltjes op deze obstakels werkt als een 

magneet op hongerige karpers. Logisch dat we daar gaan 

zitten, toch?

Als we een beetje common sense gebruiken is dit natuur-

lijk hartstikke logisch. 

We parkeren er een rigje tegenaan, voeren van tevoren 

wat en wachten met (uiteraard een dichte baitrunner) op 

die langverwachte harde aanbeet. Obstakels in een kanaal 

zijn dus goede stekkeuzes. Dat heeft ook een groot nadeel. 

Het gros van de karpervissers denkt daar dus ook zo over. 

Grote kans dat jouw stek bezet is. Zonde van jouw voor-

bereiding! Het kan echter ook anders. De kans is daardoor 

dat je het gehele seizoen gewoon ‘je ding’ kunt doen. Het 

heeft allemaal met de weersomstandigheden te maken.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

Goede weersomstandigheden zijn de sleutel tot succes op 

Kanalen. Ooit zijn deze waterstelsels 

gegraven met één oogmerk. Het 

vervoeren van vracht. Kanalen zijn 

dus bedoeld om schepen te laten 

varen van bestemming A naar 

bestemming B om vracht te laden en 

te lossen. Kanalen heb je in allerlei 

soorten en formaten en lengtes. Van 

kort en smal tot lang en breed. Elk 

kanaal heeft ook z’n eigen karakter. 

De één wordt druk en bijna constant 

bevaren, terwijl er ook kanaaltjes zijn 

waar er af en toe maar een enkele 

boot doorheen komt.

  Zomerse
 KANAAL
 KARPERS

ok het karperbestand is op alle kanalen verschillend. Of 

je nou op het legendarische Kempisch Kanaal in België, 

de klotsbak van het Amsterdam-Rijnkanaal of op het 

Noord-Hollands kanaal zit. Het zal een wezenlijk verschil 

maken in jouw visserij. Ik hou het voor het gemak even op 

de laatstgenoemde voor ons Amsterdammers. Hier zwemt 

een goed bestand aan karper, waardoor jouw kans op een 

mooie kanaalkarper best reëel is. Het gaat hier voorna-

melijk om wilde torpedoschubkarpers van gemiddeld een 

pond of vijftien, met af en toe een uitschieter naar boven. 

De uitdaging is natuurlijk die uitschieter. Die ene! Die spe-

ciale oude kanaalbeer! Daarover later meer.

STEKKEUZE

De laatste jaren wordt het steeds drukker langs de wa-

terkant. Zo ook langs de kanalen. Het karpervissen op 

TEKST & FOTOGRAFIE ANDRES DE ROUVILLE

O
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kanalen. Als de watertemperatuur straks op een hoogte-

punt is gekomen en de karpers lui en loom zijn gewor-

den dan is het wachten op een radicale weersomslag. Een 

zware onweersbui met veel wind en regen kan een ‘dood’ 

kanaal in één klap veranderen in een levendige stromende 

bak water met hongerige karpers.

Een zomerse dip in het weer is dus wat we nodig hebben. 

Het allerbelangrijkste is stroming, waarschijnlijk de reden 

die karpers tot azen aanzet. Door een harde wind en af-

voer van regen wordt stroming in gang gezet. De karpers 

moeten nu wel zwemmen. Dat doen ze overigens over het 

algemeen toch wel. Ook de scheepvaart zorgt voor de no-

dige beweging. De meeste karpers zullen daarom vaker 

een aasperiode hebben dan karpers die in een parkwater 

zwemmen. Zo kom ik dus ook weer terug op de stekkeuze. 

Ineens is de karper bereikbaar geworden op de meest on-

interessante plekjes. Als ze zwemmen, komen ze het voer 

vanzelf een keer tegen. En daar ligt jouw aasje tussen! Dat 

brengt ons meteen bij het voeren.

VOER EN VOERTACTIEKEN

Over het voer kunnen we kort zijn. In deze tijd van het 

jaar voldoet bijna elke boilie wel. Het gaat nu puur om het 

vreten. Ik wil in deze tijd wel met het formaat van de boilie 

spelen. Ik opteer dan graag voor grote boilies. Het liefst 

25 tot 30mm. Dit scheelt een hoop bijvangsten en jouw 

boilie valt minder snel ten prooi aan kreeftjes en wolhand-

krabben. Veel voeren kan heel goed uitpakken, maar het 

trekt daarmee ook het ‘ongedierte’ op jouw plek. Vaak 

voer ik verdeeld over drie dagen 7,5 tot 10 kg boilies en/

of tijgernoten. Dit volstaat prima. Dat karper blijft hangen 

op een voerplek is een utopie. Het houdt ze kortstondig 

even vast en zwemmen dan verder. Wel heb ik gemerkt 

dat de karpers de plek gaan herkennen en zelfs eventueel 

terugkomen. Voeren loont dus altijd!

KNOLLEN EN BEREN

Aan het kanaal kan je werkelijk van alles verwachten. Van 

kleine wilde schubkarpers tot hardvechtende en lange tor-

pedo schubs. Soms kom je zelfs een oude en zwaarlijvige 

schubkarper tegen. Het bestand aan karper is er in de loop 

van de jaren wel een stuk interessanter op geworden. Ze-

ker na de start van het A.H.V spiegelkarperproject in 1998. 

Grote kale spiegelkarpers en juweeltjes van volschubs. 

Zelfs een echte rijenkarper behoort tot de mogelijkheden. 

Vis en durf! Laat je verrassen!
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“Of er in de omgeving van Amsterdam mooie witviswate-

ren zijn”, wordt mij regelmatig gevraagd. “Waar wil je dat 

ik mee begin”, antwoord ik dan meestal. 

ls Amsterdammer hoef ik je natuurlijk niet uit te leg-

gen dat we met de Amstel tussen Amsterdam en Ou-

derkerk en het Amsterdam Rijnkanaal bij de rode fl ats 

te Diemen superwater in de buurt hebben. Met een medi-

um feeder vissend op een afstand van een meter of dertig 

kun je op beide wateren een schitterende visdag beleven. 

Natuurlijk heb je op het Amsterdam-Rijnkanaal doorde-

weeks last van de vele boten die voorbijkomen en word 

je op de Amstel op een zomerse zaterdag of zondag bijna 

overvaren door de kano’s en andere bootjes. Het zijn en 

blijven beiden fantastische viswateren. 

OUDERKERKERPLAS

Er zijn echter nog veel meer, vaak wat 

minder bekende, toplocaties. Ooit al 

eens met een feedertje aan de slag 

gegaan aan de Ouderkerkerplas? 

Parkeer je auto maar eens bij water-

sportvereniging Aan de Wind en 

ga dan vissen aan de kant van 

het oude openluchtzwembad. 

Metertje of veertig van de 

kant maak je kans op dij-

ken van brasems. 

NIEUWE MEER

Of wat denk je van de 

Nieuwe Meer. Zomers is 

het er vaak druk met wa-

tersporters maar wat een 

vis zwemt er rond zeg. Het 

meer zit vol met roof- en 

witvis. De Nieuwe Meer is 

niet overal even gemak-

kelijk bevisbaar vanaf de 

kant. Door de soms steile 

taluds is het zaak om goed 

op te letten. Een leuke 

stek kun je vinden aan het 

einde van het Boeierspad. 

SLOTERPLAS

Natuurlijk vergeten we 

de Sloterplas niet als een 

van de toplocaties om een hengeltje uit te gooien. Het is 

niet alleen één van Nederlands bekendste karperwateren, 

maar het bevat ook een prachtbestand aan overige witvis. 

Een stek om te onthouden ligt pal achter Ruimzicht. Je kan 

daar je auto parkeren en gooi daar maar eens een fee-

dertje uit. Als het water er erg helder is vergeet dan niet 

om een fl ink eind van de kant af te gaan vissen. Bij helder 

water zit de vis vaak wat verder van de kant af. (Opgelet! 

tussen 23.00 uur en 07.00 uur geldt voor dit deel van de 

Sloterplas een visverbod).

OVERIGE PARELTJES

Wel eens een hengeltje uitgegooid in de Stadiongracht, 

de Westlandgracht, de Plesmanlaan of de Noorder IJplas? 

Mogelijkheden genoeg voor de Amsterdamse sportvisser. 

Een dingetje in Amsterdam is overigens wel het parkeren. 

Als je niet oplet, kost het je zo een paar duiten of wordt 

je auto weggesleept. Let dus goed op waar je je auto par-

keert.

Verder niet te vergeten: het centrum van Amsterdam. Daar 

zwemt zovéél witvis rond in de grachten. Pak de metro, 

tram of trein maar eens en neem een basisuitrusting mee. 

Hengeltje van vijf delen, 0,18 mm nylon, 1 grams dobber-

tje, een schepnet met een uitschuifbare steel van vier me-

ter, wat aas en een bakje donker lokvoer; je weet niet wat 

je meemaakt. Zo’n middag struinen langs de Amsterdamse 

grachten is een ervaring om nooit te vergeten. 

Zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. De mogelijkheden 

voor de Amsterdamse hengelsporter zijn te veel om op te 

noemen. Waar in Nederland tref je zoveel mogelijkheden 

aan als in Amsterdam. Pak je materialen er eens bij en ga 

er op uit. Je krijgt er geen spijt van.

GOED IN
AMSTERDAM

als hengelsporter
 zit je

TEKST & FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF

A
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Ik kan mij heel goed voorstellen dat 

een dergelijke titel enig argwaan bij 

de lezer opwekt. Visles geven en vrij-

williger zijn lijkt op het eerste gezicht 

een contradictio in terminis of-te-wel 

een tegenspraak in termen. Ik moet 

bekennen dat dit in zekere mate juist 

is. Want vrijwilligerswerk brengt ook 

een mate van verplichting met zich 

mee. Je verbindt je immers aan één of 

meerdere taken, zodat vrijwillig niet 

vrijblijvend betekent.

aar terugkomend naar de vislessen op de basisscholen; 

het adagium “de jeugd heeft de toekomst” kan ook 

vertaald worden in “de jeugd is onze toekomst”. Inves-

teren in onze hengelsport begint dus ook bij de jongeren 

en daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. En 

er is niets mooier dan kennisdelen van onze mooie sport. 

(Even) weg van de smartphone, tablets en games en naar 

buiten de natuur in, op zoek naar het water en vis. Een 

vismeester kan de jongeren daarbij op weg helpen. In de 

ochtend verzorgt hij/zij een biologieles over de vis en zijn 

omgeving en hoe je op een verantwoordelijke manier met 

de natuur omgaat. Daarna gaan de leerlingen in de klas 

met een aantal zaken aan de slag, zoals het onthaken van 

nepvisjes. Tot slot gaat de vismeester met de kinderen naar 

de waterkant om te vissen. Daarbij wordt de vismeester 

ondersteund door een aantal viscoaches, eveneens vrijwil-

ligers. Enthousiasme, beschikbaarheid en teamwork zijn 

sleutelwoorden om vismeester of viscoach te zijn. Nu ik 

mijzelf tot viscoach mag rekenen en inmiddels een aantal 

vislessen heb mogen geven en ervaren 

heb hoe de kinderen daar heel enthou-

siast van worden, zeg ik: “dat smaakt naar meer”. Dus 

kom maar op met de volgende school voor een visles! En 

beste lezer(s), jouw hulp is daarbij nodig en zeer welkom!

Het geeft veel voldoening om kinderen (en ook docenten) 

een positieve ervaring mee te geven van het sportvissen, 

ze inzicht te geven in het leven van de vis en daarmee res-

pectvol mee omgaan, ze daarbij bewust maken van de na-

tuur om hun heen en hoe daarmee om te gaan.

De AHV neemt zich verder voor om samen met Sportvisse-

rij Nederland de cursus viscoach en vismeester op ons kan-

toor te organiseren, zodat jouw reistijd wellicht beperkt 

wordt. 

Tot slot: … een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, 

maar dat wist u natuurlijk al. Neem dus contact op met het 

AHV-kantoor (020) 6264988 of mail naar ahv@ahv.nl

aar terugkomend naar de vislessen op de basisscholen; 

M
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Met de vliegenhengel op jacht naar karper! Ik ben mijn 

sportvissers carrière begonnen zoals de meesten onder 

ons: van vaste hengel naar werphengel en alle technie-

ken die daarbij hoorden. Toen ik een jaar of 12 was be-

gon voor mij het vissen op karper. Op het fi etsje langs de 

stadsvijvertjes op zoek naar vis. In die tijd viste ik met een 

pennetje of met een drijvend korstje. Ieder vrij uurtje was 

ik aan de waterkant te vinden en ving heel aardige vissen. 

Deze visserij heb ik jaren volgehouden tot het moment 

dat ik ergens in een polder een man zag vliegvissen en 

dacht hey, dat wil ik ook!

ogezegd zo gedaan. De spaarcentjes werden bij elkaar 

gelegd, pa en ma sponsorden ook een beetje en de eer-

ste vliegenhengel was een feit. Het karpervissen ver-

dween volledig naar de achtergrond, vliegvissen, dat was 

het! Alle vissoorten werden belaagd en wat met voorntjes 

begon, werden brasems, en van brasem naar de eerste 

roofvissen met de vliegenhengel. Buitenlandse tripjes op 

forel en vlagzalm volgden al snel en zelfs heuse zalmen 

werden aan de vlieg gevangen. Dit heb ik zo’n 35 jaar met 

veel plezier gedaan (en doe ik nog steeds). Ik las al eens 

eerder over vliegvissen op karpers maar had het nooit echt 

opgepakt. Totdat ik een artikel las van Edwin Kerssies, die 

Z

TEKST & FOTOGRAFIE ANDRÉ MIEGIES

Vliegvissen op karper

EENVOUDIG
 SENSATIONEEL&

Een wapperende staart 

van een actieve karper, de 

spanning loopt op.



BINDPATROON NATTE PATRICK

dit spelletje al wat langer deed - en succesvol. Ik 

dacht terug aan de vroegere tijden, dat vissen 

met een korstje, de spanning en het visuele… 

geweldig. Ik ging ervoor, karpers op de vlieg, 

dat moest het worden..

EENVOUD

Veel heb je niet nodig voor deze manier van 

vissen. Een aftma 8 hengel met een lengte van 

9 of 10 voet, maar die had ik al voor het vis-

sen op snoek. Een drijvende WF lijn, een leader 

met een puntdikte van 27/00 en wat karper vlie-

gen. De vliegen zijn de zogenaamde “karperbolletjes”. 

Wat niet meer is als een bolletje egg yarn, ingebonden en 

mooi rond geknipt. Maar ook hetzelfde yarn en dan juist 

niet in een bolletje geknipt, maar lekker ruig uitgepluisd. 

Deze bolletjes zinken heel langzaam. We vissen ook met 

in vorm geknipte hertenharen vliegen. Dat haar is hol en 

blijft daarom goed drijven. Naast deze varianten kan je 

ook denken aan haken voorzien van rode strengen (squir-

my of fl oss) die muggenlarven imiteren.

Drijvende vliegen kunnen we met het blote oog goed zien. 

Maar bij het gebruik van zinkende vliegen is een hulpmid-

del voor de beetregistratie wel noodzakelijk. Daarvoor 

gebruiken we een beetverklikkertje, een klein drijvend 

balletje dat je op de leader schuift. Zo’n beetverklikkertje 

werkt als een dobber bij de gewone visserij. En een goede 

polariserende is natuurlijk onmisbaar.

HET YESSSS MOMENT

Als je begint met het vliegvissen op karper is het handig 

om het werpen goed onder de knie te hebben. Karper is 

van nature schuw en een vlieg die met een plons op het 

water komt zal de karper snel verjagen. De beste en de 

meest vertrouwenwekkende plekken om te starten is wa-

ter waarvan je weet dat er ook veel karpers zitten. Bij-

voorbeeld parkvijvers en stadsingels. Heel zachtjes lopend 

langs de oever (niet te dichtbij) en speuren naar een schim, 

een kolkje, een staart boven water en wat al niet meer de 

aanwezigheid van karper bewijst.

Als de karper in het oppervlak aast zijn ze makkelijk te 

zien en werp je de drijvende vlieg erbij. Karpers die je ziet 

zwemmen, werp je aan met een langzaam zinkende vlieg. 

Is de worp goed geplaatst in de baan van de vis en het 

karperbolletje mooi voor de bek van de karper zakt dan is 

het met ingehouden adem wachten op het 

moment dat de beetverklikker wegschiet. 

Dat is het yessss moment en begint de dril 

met de vliegenlijn in de hand. Het gekke is 

dat ik vroeger, tijdens het pennen of korsten, 

vaak bezig was met formaat en gewicht van 

de karpers. Maar tegenwoordig telt iedere 

karper. Een kleine karper geeft net zoveel 

voldoening als een grote. Jammer dat ik er 

niet eerder mee ben gestart.
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BINDPATROON NATTE PATRICK

Foto boven: 

Een eenvoudige 

hertenharen vlieg 

is al succesvol. 

Foto onder: 

Een aftma 8 

hengel, een 

reel gevuld met 

een drijvende 

lijn en een tasje 

met een doosje 

vliegen en los 

materiaal, meer 

is niet nodig 

voor een groots 

avontuur.

Kijk voor een fraaie 

fotoreportage over 

het vissen op karper in 

De Digitale Vliegvisser, 

uitgave 8. Deze gratis 

uitgave van de Vereniging 

Nederlandse Vliegvissers is 

te downloaden op

www.dedigitalevliegvisser.nl
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ooral de woorden kruisnet 

en vrijwilliger spraken mij 

wel aan en sinds 2014 ben ik 

dus naast AHV-er ook vrijwilliger 

voor RAVON. Die dan trouwens 

weer toestemming bij de AHV 

moet vragen om onderzoek te 

mogen doen in de AHV wateren, 

een leuke cirkelredenering! Maar 

wel belangrijk, want iedere sport-

visser weet wel dat je niet zomaar 

met een kruisnet mag vissen, daar-

voor is speciale ontheffi ng van de Rijksoverheid en toe-

stemming van de visrechthebbende noodzakelijk.

VISRIJK WATER

Het Noordzeekanaal is één van de visrijkste wateren van 

Nederland, of in ieder geval soortenrijkst. Er zijn litera-

tuurverwijzingen over 75 verschillende vissoorten en er 

is zelfs (in 1991) een boekje verschenen met de titel “Ha-

ring in het IJ” waarin alle toenmalig bekende vissoorten 

in worden beschreven. Toch hebben niet alle vissoorten 

het even makkelijk, juist door de aanwezigheid van 

grote hoeveelheden sluizen, stuwen en gemalen. 

Deze vormen grote hindernissen voor diverse 

migrerende vissoorten waaronder de paling, 

bot, driedoornige stekelbaars en spiering. 

Deze vissen zijn voor hun voortbestaan 

afhankelijk van zowel zoet- als zout-

water en komen bij hun trektochten 

dus allerlei hindernissen tegen die 

wij weer nodig hebben om Nederland 

“Huh?” Dat was ongeveer de eerste 

reactie van onze voorzitter toen ik 

hem vertelde dat ik hier ook aan 

meewerk. Samen met nog een aantal 

vrijwilligers van onze vereniging 

trouwens. Glasaalmonitoring is 

spreektaal voor wat offi cieel “Moni-

toring trekvissen in het Noordzeeka-

naal en ommelanden met het kruis-

net door vrijwilligers” heet.

Nederland, of in ieder geval soortenrijkst. Er zijn litera-

tuurverwijzingen over 75 verschillende vissoorten en er 

is zelfs (in 1991) een boekje verschenen met de titel “Ha-

ring in het IJ” waarin alle toenmalig bekende vissoorten 

in worden beschreven. Toch hebben niet alle vissoorten 

het even makkelijk, juist door de aanwezigheid van 

grote hoeveelheden sluizen, stuwen en gemalen. 

Deze vormen grote hindernissen voor diverse 

migrerende vissoorten waaronder de paling, 

bot, driedoornige stekelbaars en spiering. 

Deze vissen zijn voor hun voortbestaan 

wij weer nodig hebben om Nederland 

GLASAAL
MONITORING

Onderzoek voor
herstel visstanden

TEKST & FOTOGRAFIE BART VAN ITERSON
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droog te houden. Een lastig probleem dat in dit artikel-

tje niet opgelost gaat worden, maar waar het onderzoek 

wel degelijk een steentje bijdraagt aan het vinden van die 

oplossing. 

Zelf heb ik de eerste drie jaar van het onderzoek gevist 

bij de Willem I sluis, dat is de sluis die het Noordzeekanaal 

scheidt van het Noordhollands Kanaal. En hoe visrijk het 

Noordzeekanaal ook is, dat was niet zo’n groot succes. Ik 

ving er wel eens een glasaaltje en vaker zwartbekgrondels, 

maar vergeleken met andere locaties hield het niet over. 

Ja, eind mei, begin juni kwam het visbroed zich verschuilen 

bij de sluis en dan kon je vrijwel onbeperkte hoeveelheden 

visbroed vangen van blankvoorn, baars en snoekbaars. En 

zelfs heel af en toe een jonge spiering, doorzichtig en 

slechts enkele cm’s groot maar al wel sterk geurend naar 

komkommer!

DE ORANJESLUIZEN

Na drie jaar werd besloten niet meer op deze sluis te vis-

sen, maar mocht ik gaan helpen op de Oranjesluizen bij 

Schellingwoude. Dit grote sluizencomplex scheidt het 

Noordzeekanaal van het IJmeer/IJsselmeer. Dit is dé plek 

in het Noordzeekanaal waar eind mei/begin juni jonge 

spiering gevangen kan worden, dat gebeurt elk jaar weer. 

Deze worden trouwens voorafgegaan door optrekkende 

jonge botjes. Net als paling paait bot op zee waarna de 

jonge botjes het zoete water optrekken om op te groei-

en. Tijdens deze trek veranderen de botjes van vrijzwem-

mende ‘gewone’ visjes in heuse platvisjes. De eerste botjes 

werden dit jaar gemeld bij gemaal Halfweg op 23 april en 

op 29 april waren ze bij de Oranjesluizen aangekomen! 

Hier zullen ze groter worden en uiteindelijk verrassende 

bijvangst worden bij het snoekbaarsvissen op het IJ, waar-

na ze weer terug naar de Noordzee gaan om te paaien.

Een andere vissoort die hier behoorlijk veel tussen de ste-

nen zit is de zwartbekgrondel, maar dit is zeker niet de 

enige grondelsoort. Wat dacht je van marmergrondel, 

naakte grondel, glasgrondel en brakwatergrondel? De 

eerste twee ook exoot, de andere twee komen wel van 

nature voor in Nederland. En natuurlijk glasaal, de vis die 

vroeger met miljoenen tegelijk via het Noordzeekanaal 

probeerde het IJsselmeer en de Amsterdamse wateren te 

bereiken. Helaas zijn dat er tegenwoordig nog maar wei-

nig in vergelijking met 50-60 jaar geleden, ze zijn er nog 

wel! Laten we hopen dat dit onderzoek een steentje bij-

draagt aan het herstel van de paling, zodat we misschien 

ooit ook als sportvisser weer een aaltje kunnen vangen zo-

als dat vroeger ook kon.

Naast glasaal worden bij het monitoren ondermeer drie-

doornige stekelbaars en zwartbekgrondel aangetroffen.



e halfjaarlijkse vergadering van de leden-

raad is het moment waarop het bestuur 

onder meer verantwoording afl egt over 

haar gevoerde beleid en inzicht geeft in haar 

(beleids)voornemens. Daarnaast is het de ge-

legenheid voor de ledenraad om initiatiefvoor-

stellen te doen en vragen te stellen. Ook bij de bijeenkomst 

van april 2019 zorgde dat voor een verkwikkend samenspel. 

Tijdens deze gebeurtenis kwamen onder andere aan de orde: 

de benoeming van nieuwe bestuursleden, het vergunningen-

beleid, handhaving en controle, Vissen magazine, de huisves-

ting, het intern onderzoek, personeelsbeleid, fi nanciële zaken, 

het vertrek van de secretaris en de evaluatie van het beleids-

plan 2014-2018.

Aan de vergadering van federatie MidWest van 4 maart 2019 

heeft de AHV in een memo verzocht om de verhoging van de 

afdracht per 2020 uit te stellen. Tijdens de algemene leden-

vergadering van de federatie van 23 mei 2019 is medege-

deeld dat de verhoging voor de twee eerstkomende jaren niet 

zal worden verhoogd.

TOEKOMST

Door Sportvisserij Nederland is een enquête gehouden om 

de hengelsportorganisaties toekomstbestendig te maken. De 

vraag is hoe de hengelsportverenigingen aankijken tegen de 

taken van de federaties en Sportvisserij Nederland. Het is de 

bedoeling dat de federaties en Sportvisserij Nederland tot 

één sportbond worden gevormd. Er komen regiokantoren, die 

dichter bij de hengelsportverenigingen zullen staan.

De AHV gaat een samenwerkingsverband op handhaving en 

controle met HSV Vislust te Aalsmeer aan. De AHV-samen-

werkingsverbanden met andere hengelsportverenigingen 

worden verder uitgebreid.

De verkenning van een jaarlijkse AHV-tweedehandsbeurs is 

gestart. Inmiddels zijn AHV-goodie bags en caps besteld en 

Het bestuur realiseert zich dat bij het uitkomen van dit magazine de actualiteit van onderstaande 

informatie deels achterhaald kan zijn. En aangezien het bestuur niet over profetische gaven beschikt, zal 

deze ontwikkeling zich blijven voordoen. Dat geldt overigens niet alleen voor delen van ons magazine, 

maar voor alle geschreven nieuws. Van de zaken die bij het uitkomen van dit magazine nog niet bekend 

zijn, wordt u in de volgende editie en via social media alsnog geïnformeerd. 
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De wedstrijdkalender betreft een lijst van een aantal hengelsportwedstrijden onder auspiciën van de AHV. Deelname aan een 

evenement is alleen mogelijk nadat het inschrijfgeld is voldaan. Inschrijving kan per e-mail aan ahv@ahv.nl of persoonlijk op het 

AHV-kantoor. Bij deelneming gaat betrokkene akkoord met het bij de wedstrijd geldende reglement. Daar waar het reglement niet 

in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

DATUM TIJD WEDSTRIJD LOCATIE

Zondag 8 september  09.00 - 13.00 uur AHV-jeugdwedstrijd (ind) Beatrixpark

Zondag 22 september 08.30 - 15.00 uur snoekbaarswedstrijd (duo) Nieuwe Meer

Vrijdag 4 oktober van 12.00 uur tot zondag 6 oktober 12.00 uur 3-daagse karperwedstrijd (duo) Sloterplas

(Stekloting zaterdag 21 september 2019 om 12.00 uur op het Landje, Christoffel Plantijngracht 1 te Amsterdam)

Zondag 13 oktober  Streetfi shing Amsterdam

Zondag 3 november 08.30 - 15.30 uur karperwedstrijd (ind) Bosbaan

Zaterdag 9 november  Streetfi shing (Sportvisserij Nederland) Amsterdam

Zondag 10 november 08.30 - 15.00 uur alg. roofvis kampioenschap (duo) Nieuwe Meer

wedstrijdkalender



uitgedeeld aan deelnemers van wedstrijden en bij de jeugd Vislessen. De 

vraag naar vislessen op basisscholen neemt toe, zodat een uitbreiding 

van het aantal viscoaches en vismeesters binnen de AHV nodig is.

Nederland mag voor 2020 het WK dames organiseren en de Bosbaan 

zou daartoe de plek zijn om dat te doen. Met betrekking tot de Street-

fi shing wedstrijden kan vermeld worden dat de jaarlijkse Amsterdam 

Streetfi shing op 13 oktober 2019 plaatsvindt en het door Sportvisserij 

Nederland georganiseerde evenement op 9 november 2019, eveneens 

te Amsterdam. 

CONTROLEURS

Onze controleurs zijn weer bijeen geweest en hebben gezamenlijk hun 

aanpak voor 2019 doorgenomen. De controles worden in een groeps-

app gemeld, terwijl onze boa deze gegevens verder in het BRS-systeem 

verwerkt. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de nieuwe regel-

geving, geldend per 1 januari 2019.

ADVIEZEN

De commissie Waterbeheer (CW) is één van de statutair verplichte com-

missies binnen de AHV met als doel het bestuur van de vereniging ge-

vraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien. Daarom is CW druk 

bezig met inventariseren van visstanden en bevisbaarheid van de ver-

enigingswateren. De bevindingen en adviezen worden vastgelegd in 

visplannen en voorgelegd aan het bestuur. De CW is voor het nemen van 

maatregelen (of het nu baggeren, maaien, onderhoud of uitzetten van 

vis betreft) altijd afhankelijk van andere beheerders. Dat betekent dat er 

regelmatig overleg gevoerd wordt met water- en groenbeheerders, maar 

ook binnen zogenaamde visserij beheer commissies (VBC).

Namens het bestuur

Jaap Que
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In de huidige consumptiemaatschappij hebben we er een 

handje naar om alsmaar meer en meer zaken aan te schaf-

fen. Ook binnen onze eigen hobby maken we ons daar vaak 

schuldig aan. Met als gevolg dat veel van die fraaie spulletjes 

ongebruikt in de hoek blijven liggen. Of erger nog: in de vuil-

nisbak belanden. Tijd om iets aan deze verspilling te doen!

e AHV start daarom een beurs waar deze spullen aan-

geboden worden om tegen redelijke prijzen verkocht te 

kunnen worden. Aangezien vooraf nog niet te bezien valt 

of dit voornemen ook een kans van slagen heeft, wordt deze 

beurs in 2019 vooralsnog kleinschalig gehouden. Afhanke-

lijk van het resultaat kan dan in 2020 hierop verder worden 

voortgeborduurd. 

De plaats van handeling is op 7 juli 2019 van 10.00 uur tot 

14.00 uur in het clubgebouw van Sporting Martinus, aan de 

Amsterdamse weg 247 te Amstelveen. De inschrijving ge-

schiedt op volgorde van aanmelding bij de AHV via ahv@ahv.

nl of tel. 020 6264988, waarbij de AHV-leden voorrang heb-

ben. Kortom, breng jouw spullen in en doe mee aan het her-

gebruik en maak een andere sportvisser daarmede gelukkig!

De 2e hands beurs biedt ook voor verzamelaars een mooi 

moment om te kijken of er tussen het gebodene nog een 

bijzonder item te vinden is die aan de collectie toegevoegd 

kan worden. Als verzamelaar op hengelsportgebied struin je 

vast ook Marktplaats, E-bay en Catawiki af. Maar er is niets 

mooier dan op een gewone beurs of braderie jouw geluk 

te beproeven. Nederland kent een Vereniging Hengelsport 

verzamelaars die in april en in oktober in respectievelijk 

Oud-Empel en in Vught een jaarlijkse samenkomst houdt met 

vele buitenlandse standhouders en bezoekers. Je treft er al-

lerhande verzamelaars: van visboeken of van oud kunstaas, 

molens van Mitchell of ABU, vele soorten (hol)glashengels en 

ga zo maar door. De toegang is gratis en als je met verzame-

len begint, beperk je dan tot éen merk of categorie, want 

anders loopt het verzamelen echt de spuigaten uit!

EEN TWEEDE LEVEN
Of-te-wel een tweedehandsbeurs van 
hengelsport artikelen

D



et controle gebied omvatte Amsterdam, Aals-

meer, Uithoorn, Amstelveen, Ouder-Amstel 

en Diemen. Er werd gebruik gemaakt van vijf 

boten en 4 voertuigen. De opkomst en briefi ng ge-

schiedde in Aalsmeer, waarbij de coördinator van 

de actie de betrokkenen als volgt informeerde: 

“Binnen de politie-eenheid Amsterdam zijn diverse 

wateren waarin mensen al dan niet met een gel-

dige schriftelijke toestemming (hierna vispas ge-

noemd) vissen. De handhaving en toezicht ligt bij 

diverse partijen. Vanuit “het veld” krijgen wij gere-

geld signalen dat de regels van de Visserijwet wor-

den overtreden. Dat kan zijn dat er gevist wordt in 

strijd met de regels, zonder vispas en soms worden 

er ook fuiken aangetroffen die niet vergund zijn. 

Op dit moment is er 1 beroepsvisser op de West-

einderplassen die toestemming heeft om beroeps-

matig, met fuiken, vis te vangen. Er zijn ook fuiken 

aangetroffen waarvan de beroepsvisser aangeeft dat deze 

niet van hem zijn. Mogelijk vindt er dus stroperij plaats.

SIGNAAL

Samen met de diverse partners willen wij deze gezamenlij-

ke controle doen om een signaal af te geven dat het vissen 

in strijd met wet en regelgeving ook aangepakt wordt. In 

het controle gebied wonen veel mensen die vanuit diverse 

landen afkomstig zijn en hier al dan niet tijdelijk werken 

en wonen.

In hun vrije 

tijd zitten zij 

vaak aan de 

waterkant te 

vissen wat op 

zich geen pro-

bleem is als ze 

maar in het be-

zit zijn van een 

geldige vispas 

en zich aan de 

geldende wet 

en regelgeving houden. Vanuit de politie en de diverse 

partners merken wij dat met name deze doelgroep regel-

matig in overtreding is. 

DOELSTELLING 

Controleren en verbaliseren van de vissers en een signaal 

afgeven dat er gezamenlijk wordt opgetreden tegen per-

sonen die zich niet aan de wet en regelgeving houden.  

Vissen met aas en/of op vissoorten in de gesloten tijd (mo-

gelijk illegale fuiken aantreffen en verwijderen)” Verder 

is afgesproken dat om 18.15 uur de debriefi ng zou plaats-

vinden. Na een bakkie koffi e en koek ging eenieder zijns/

haars weegs. Met onze boa Jan Spel, boa Natasja Voorde-

wind en ondergetekende werd in een onopvallende poli-

tieauto gereden. De Oudekerkerplas, Amstelveen, Amster-

dam-Zuidoost en Diemen en Amsterdam-noord werden 

bezocht en dat leverde onder andere 3 processen-verbaal 

op. Wel vervelend dat je nu € 140, exclusief administratie-

kosten, moet betalen, omdat je niet in het bezit bent van 

een geldige Vispas uit 2019, maar van een Vispas uit 2018.

Het resultaat van de dag leverde een controle van 141 

sportvissers, inbeslagname van 3 fuiken en 10 proces-ver-

balen op. Positief was ook het geluid te horen van menig 

sportvisser, die de gezamenlijke controle een zeer goed 

initiatief vond. Besloten werd om dergelijke controles met 

enige regelmaat te laten plaatsvinden. 

KLACHTEN

Aansluitend op het bovenstaande krijgt ons kantoor regel-

matig klachten over vissers, die met name op de Bosbaan 

de daar geldende regels aan hun laars lappen, zoals o.a. 

het vissen in de “bakken”, vissen aan de boszijde, terwijl 

de balisage erin ligt, het vissen voor de start bij de steigers 

en het gebruik maken van voerboten. Dergelijke overtre-

dingen worden gekwalifi ceerd als het vissen zonder ver-

gunning en levert een fi kse geldboete op. Daarnaast kan 

het bestuur betrokkenen het lidmaatschap ontnemen. 

Een nultolerantiebeleid, ook wel zero-tolerance policy ge-

noemd, is hier dan ook van toepassing!

GEZAMENLIJKE 

“Regels, de handhaving daarvan en 
controle daarop zijn onlosmakelijk

met elkaar verbonden”. 

Dat geldt ook voor 

onze hengelsport en 

op 18 mei 2019 heeft 

een gezamenlijke 

visserijcontrole 

plaatsgevonden. 

Deelnemers hieraan 

waren de politie 

(team milieu), de 

boswachterij, de 

boa’s, groengebied 

Amstelland en 

Recreatie Noord-

Holland, Sportvisserij 

Nederland, de 

Federatie MidWest, 

het Openbaar 

Ministerie en de 

Amsterdamse 

Hengelsport 

Vereniging.

CONTROLE
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balen op. Positief was ook het geluid te horen van menig balen op. Positief was ook het geluid te horen van menig 

sportvisser, die de gezamenlijke controle een zeer goed sportvisser, die de gezamenlijke controle een zeer goed 

initiatief vond. Besloten werd om dergelijke controles met initiatief vond. Besloten werd om dergelijke controles met 

Aansluitend op het bovenstaande krijgt ons kantoor regel-Aansluitend op het bovenstaande krijgt ons kantoor regel-

matig klachten over vissers, die met name op de Bosbaan matig klachten over vissers, die met name op de Bosbaan 

de daar geldende regels aan hun laars lappen, zoals o.a. de daar geldende regels aan hun laars lappen, zoals o.a. 

het vissen in de “bakken”, vissen aan de boszijde, terwijl het vissen in de “bakken”, vissen aan de boszijde, terwijl 

de balisage erin ligt, het vissen voor de start bij de steigers de balisage erin ligt, het vissen voor de start bij de steigers 

en het gebruik maken van voerboten. Dergelijke overtre-en het gebruik maken van voerboten. Dergelijke overtre-

dingen worden gekwalifi ceerd als het vissen zonder ver-dingen worden gekwalifi ceerd als het vissen zonder ver-

gunning en levert een fi kse geldboete op. Daarnaast kan gunning en levert een fi kse geldboete op. Daarnaast kan 

het bestuur betrokkenen het lidmaatschap ontnemen. 

Een nultolerantiebeleid, ook wel zero-tolerance policy ge-



en jij de gefotografeerde visser in de rubriek ‘Ben ik 

dat’? Bel dan even met het AHV kantoor (020 – 626 49 

88) om een afspraak te maken voor de overhandiging 

van je prijs. Mailen kan ook via ahv@ahv.nl. De prijs is 

een hengelsportcadeaubon beschikbaar gesteld door de 

Amsterdamse Hengelsport Vereniging. 

Het kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 

17.00 uur. 

Als we de media mogen geloven neemt de populariteit in 

2019 van het Facebook gebruik verder af. Er worden al ge-

tallen genoemd die ruim boven de half miljoen liggen. Data-

lekken en nep nieuws zouden hieraan ten grondslag liggen. 

Nou blijft het soms (of is het vaak?) lastig voor ons “gewone” 

mensen om onderscheid te maken over wat waar is of niet. En 

daarbij kun je je natuurlijk afvragen of dat jouw reden kan zijn 

om te stoppen met het gebruik van Facebook.

adat Arjen Lubach om boven genoemde redenen in 2018 de kij-

kers opriep om net als hijzelf hun account te verwijderen, zegden 

240.000 Nederlanders hun account afgelopen jaar op. Tja, bij 

dergelijk nieuws kunnen wij alleen maar bedenken dat deze groep 

volgers al langer met het idee rond heeft gelopen (met wat voor 

argument dan ook) En dat dit dan het laatste zetje is geweest. Oké, 

toegegeven, dit is dan weer geen nieuws of nep nieuws, dit is puur 

een gedachtegang.

Maar goed, laten wij ons even concentreren op één van de (nog al-

tijd) 10,1 miljoen Facebook pagina’s en dat is de populariteit van 

onze eigen Facebookpagina: Facebook.com/amsterdamsehengel-

sportvereniging. Deze blijft lekker stabiel en neemt nog altijd toe. 

Maar ja, dat is ook wel weer logisch en komt mede door jullie inzen-

dingen van prachtige foto’s. En verder beperken wij ons tot zo nu en 

dan een gedachte en nieuws. En zeker geen nep nieuws. 

Bezoek ons eens op Facebook en oordeel zelf of sterker nog: heb je 

nog geen facebookpagina? Neem er een! Dan neemt de populariteit 

in zijn geheel daar ook weer toe!

INSTAGRAM

Het gebruik van WhatsApp en YouTube neemt naar verwachting in 

2019 weer toe. De grote winnaar is Instagram. Daar wordt een toe-

name verwacht van ruim 800.000 gebruikers! En laat de AHV daar 

nou ook een account hebben! “Instagram.com/amsterdamsehengel-

sport” “Nog een 

reden om eens 

langs de digitale 

snelweg te gaan” 
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En dan heb ik het over onze vertrekkende secretaris bij de 

Federatie Sportvisserij MidWest, onze Kees Schotanus. 25 

jaar secretaris bij de federatie en daarvoor voorzitter van 

de IJmond Vissers en secretaris van HSV Kennemerland.

n 2005/2006 heeft Kees namens de federatie gesprekken 

gevoerd, die er toe hebben geleid dat de AHV weer lid is 

van de georganiseerde hengelsport. Benoemd tot erelid 

van onze federatie en beloond met een gouden speld. Van 

Sportvisserij Nederland kreeg Kees eveneens een gouden 

erespeld, nadat hij in 2009 reeds een zilveren erespeld heeft 

mogen ontvangen.

Eigenlijk schieten erespelden en woorden ons tekort om Kees 

te bedanken voor datgene wat hij voor de hengelsport in 

het algemeen heeft betekend en in het bijzonder voor onze 

federatie.

Beste Kees, de AHV is jou zeer erkentelijk voor jouw 

betrokkenheid en deskundigheid. Old fi shermen never die, they 

are just haunted by waters.

Jaap Que

VELEN ZIJN GEROEPEN,
MAAR WEINIGEN UITVERKOREN!

I

sport” “Nog een 

reden om eens 

langs de digitale 

snelweg te gaan” 
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k heb het over twee fanatieke AHV-leden, die niet al-

leen gezamenlijk meer dan 100 jaar lid zijn van onze 

vereniging maar ook nog steeds jong van geest zijn. 

Ik heb met hen afgesproken hun leeftijd er niet bij te ver-

melden. Opgegroeid met Sjef van Oekel, Wim Sonneveld, 

Roy Orbison en Koot en Bie zijn dat Jan te Nuyl en Hans 

Spaay. Aangezien Hans van een welverdiende vakantie in 

het buitenland geniet, is Jan bereid gevonden om iets van 

hun passie voor het vissen te vertellen. Bescheidenheid 

kent ook zijn nadelen, want Jan houdt hun belevenissen 

liever voor zich. Met enig duw- en trekwerk (fi guurlijk ge-

sproken) lukt het toch een tipje van de vissluier te lichten. 

LEKKER LICHT

Het materiaal van deze veteranen bestaat uit (slechts) een 

1,5 ponds glashengel (onder andere een Thomas Lont) en 

een dobber. Waarom zou je je een breuk tillen met al het 

moderne vismateriaal, als je met licht materiaal ook een 

vis aan de kant kunt brengen.

In casu is Goethe’s citaat “In der Beschränkung zeigt sich 

erst der Meister”, oftewel, in de beperking toont zich pas 

de meester, zonder meer van toepassing. 

Elk gewapend met slechts één opgetuigde hengel, een 

visnet, voer (veelal mais), koffi e, een paar boterhammen 

en natuurlijk de onafscheidelijke Vispas gaan de beide 

coryfeeën op pad en worden de sierwateren in de regio 

Amsterdam verkend. Penvissen is de boodschap, een ma-

nier van vissen waar zij als kind mee zijn opgegroeid en 

nog steeds in volharden. Het betreffende water wordt op 

de dag zelf over een afstand van ruim een kilometer voor 

gevoerd door telkens om de 50 meter een handvol mais te 

strooien. Om daarna een rustpauze in te lassen, alvorens 

zij hun slag slaan. In de praktijk betekent dat van ‘s-mor-

gens 7 uur tot ongeveer 12 uur vissen. De vangsten lie-

gen er niet om: gemiddeld vijf (boeren) karpers in het net. 

Elke week, voor zover het weer toelaat, gaan ze minimaal 

twee keer samen op 

pad. Want zo lang 

de fysieke gesteld-

heid het toelaat, is 

buiten in de natuur 

vertoeven een must 

maar ook een ge-

schenk.

MEER DAN 1000

Gevraagd naar 

de grootste (lees: 

zwaarste) gevan-

gen karper zegt 

Jan: “Een 38 pon-

der!” Dat hij des-

tijds in het Parool 

heeft gestaan en 

op de radio is ge-

weest, is geen toe-

val. Ook zijn maat 

Hans is een zeer 

verdienstelijk sport-

visser, getuige dat 

Hans in de Amstel-

veense polder een 

schitterende 26 plus 

winterkarper wist 

te verschalken. Tot 

slot wist Jan nog te vertellen dat hij (en ik vermoed Hans 

ook) een totaal aan aantal karpers van meer dan vier cij-

fers heeft gevangen. Ik heb hem maar niet gevraagd of 

dat echt waar was, want zijn gezicht sprak bij het uitspre-

ken hiervan boekdelen. Dat leden zoals Jan en Hans de 

ruggengraat van een vereniging zijn, spreekt voor zich en 

daar is de AHV hen zeer erkentelijk voor en trots op! Een 

zorg wilde Jan nog kwijt: het water is helder geworden en 

de toename van de zoetwatermossel heeft een negatieve 

invloed op de visstand; verzoek aan de voorzitter om hier 

iets aan te doen, waarvan akte!

Om aan het bovenstaande te 

kunnen voldoen, zou je bij 

wijze van spreken al meerdere 

bezoeken hebben gebracht aan 

“Specsavers”, “Beter horen”, 

en minstens 10 scootmobiels 

hebben versleten. Maar niets 

van dat alles.

100 JAAR 
AHV-LID
Clubliefde staat voor 
persoonlijke passie
en emotie, verhalen 
die je graag hoort.

I

Jan te Nuyl (links) en zijn 

vismaat Hans Spaay, samen 

goed voor 100 jaar lid.
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Het plan was om de eerste van twee 

geplande karperwedstrijden op de ons 

bekende Bosbaan op 16 maart 2019 

te laten plaatsvinden. Maar het weer 

speelde ons parten zodat deze wedstrijd 

geen doorgang kon vinden.

e tweede wedstrijd zou op 7 april plaats-

vinden. Hieraan voorafgaand werd 

door de wedstrijdleiding “Duo Penotti” 

(Gaston en Jaap) de vervallen wedstrijd van 

16 maart gepland. Waardoor er een 24-uurs 

karperwedstrijd ontstond. Met de KNRB en 

het Amsterdamse bos werd de nieuwe opzet 

besproken en geaccordeerd. De KNRB gaf wel 

aan dat in dat weekend de roeiers (tot dan 

op de Amstel roeiend) in datzelfde weekend ook op de Bosbaan zouden 

gaan trainen. En dat laatste hebben de deelnemers aan de karperwed-

strijd aan den lijve ondervonden. In beginsel zouden de roeiers de banen 

6 en 7 niet gebruiken, zodat de vissers nauwelijks last van hen zouden 

ondervinden. Nu is goede communicatie een gegeven, dat niet altijd 

goed uitgevoerd wordt. De gast-roeiers van de baan waren ondanks de 

AHV melding bij het botenhuis niet op de hoogte van de afspraak met de 

KNRB. Zodat de wedstrijdleiding en menig visser regelmatig in discussie 

ging met de trainers van de roeiers. Een verbeterpunt voor de volgende 

keer, zeggen we maar.

En nu op naar de wedstrijd. Het beloofde in ieder geval een droog week-

end te worden. Na een uitgebreide voorbereiding door Duo Penotti wer-

den de deelnemers op de vroege zaterdagochtend welkom gegeten met 

een sterke bak koffi e en cake en werd het reglement en nog een aantal 

zaken met de deelnemers doorgenomen. Verspreid over de hele baan 

konden de deelnemers vervolgens de rodpots opstellen met behoorlijke 

tussenruimtes. Het wachten op de eerste karper duurde niet lang, want 

op stek 9 diende zich binnen 1 uur de eerste schubkarper van 10,64 kg 

aan. Dat was dus een mooi begin en deze deelnemer werd ook de uit-

eindelijke winnaar met in totaal drie mooie karpers. De tweede vangst 

liet lang op zich wachten en pas om 20:54 uur kon op stek 22 de tweede 

schub van 8,82 kg in het net worden geland. Rond 00:27 uur zag een 

schitterende eerste spiegel het net, gevolgd door een andere eveneens 

prachtige spiegel. Vlak voor het einde 

van de wedstrijd kon nog een karper op 

de foto. In totaal maakten acht prachtige 

karpers kennis met het net. De uiteinde-

lijke winnaar was Bob Berkhout, gevolgd 

door Andre Steffen en als derde eindigde 

Johnny de Hoop.

Daarna volgde een verdeling van de gif-

ten van onze hengelsportzaken Rien de 

Wolf, Willem, 2000, Piet Vogel en Animal 

Attraction, zodat iedere deelnemer uitein-

delijk een prijs in ontvangst kon nemen. 

De deelnemers en Duo Penotti zijn de 

sponsoren hiervoor zeer erkentelijk. We 

kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 

24-uurs wedstrijd, een traditie, die in 2020 

beslist voortgezet zal worden.

Het was met name op de zaterdag een 

drukte van belang op en langs het wa-

ter aan de Bosbaan, waar roeiers, wan-

delaars, joggers, skaters en vissers naast 

elkaar konden recreëren. Want zo kan en 

moet het ook. En niet alleen op onze be-

faamde Bosbaan!

Tot slot: in het weekend van 4-6 oktober 

2019 vindt de 3-daagse duo-karper wed-

strijd op de Sloterplas plaats. Voor deze 

wedstrijd is slechts ruimte voor maximaal 

20 koppels.

EEN DOORSTART 
VAN EEN TRADITIE

Bosbaan 24-uurs karperwedstrijd 

D

Geheel 

boven: de 

drie winnaars. 

Onder: het 

duo Penotti

De wedstrijd is mede 

mogelijk gemaakt 

door bovenstaande 

sponsoren.
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et is begin april als ik mij voor de derde keer dit jaar 

naar de waterkant begeef. De vijver midden in de stad 

zit boordevol activiteit. Er zijn gewoon te veel mooie 

plekken! Als ik dit samen met mijn vismaat Jay zie krijgen 

we direct de kriebels. Als die vis niet naar ons toe komt, 

dan komen wij wel naar de vis! We maken vijf compac-

te voerplekken die we elk een uurtje gaan bevissen. Als 

we ons rondje om de vijver hebben gemaakt gooien we 

de hengels uit op de eerste stek. De vis ligt duidelijk te 

wachten op de plek, want het duurt nog geen vijf minuten 

als ik met de eerste kromme karperhengel van het jaar in 

mijn handen sta. Al snel maakt deze kromme hengel plaats 

voor een mooie schub die na een snelle foto en een praatje 

voor de camera weer in de vijver verdwijnt. Ook voor Jay 

is het later op de dag raak. Weliswaar een kleine vis, maar 

de eerste exemplaren zijn op de kant geweest!

NACHTSESSIE 

Na dit mooie begin hebben we het vissen alweer snel te 

pakken. Maar school maakt hier snel een einde aan. De 

hertentamens staan voor de deur, dus de hengels blijven 

even achter slot en grendel. Kort na de herkansingen 

breekt de vakantie aan. Het is al een week lang stralend 

mooi weer en op sommige wateren is de vis al begonnen 

aan de paai. Mijn vismaat Jay en ik luiden de vakantie in 

met een nachtsessie op een voor ons bekende stek. We 

hebben het idee dat we onze tenten hebben opgezet 

langs een mogelijke trekroute voor de paai. Of dat echt 

zo is moet verder dit jaar nog blijken, maar we vangen in 

ieder geval vis. Vlak voor het slapen meldt zich een prach-

tige graskarper van ruim 22 pond. De vakantie kon niet 

beter beginnen! Het blijkt al helemaal een topstart als we 

in de ochtend nog twee prachtige poldervissen in ons net 

Het is weer voorjaar! De bomen krijgen hun 

bladeren, de karpers ontwaken uit hun winterslaap 

en de hengels worden bij menig karpervisser weer 

uit de kast getoverd. Ik houd het weerbericht goed 

in de gaten zodat ik op het juiste moment naar de 

waterkant kan vertrekken. Ook al heb ik de lichte 

spinhengels en tassen met kunstaas opgeruimd, 

mijn “jagersinstinct” verandert niet. Dat blijft 

namelijk maar achter in mijn hoofd rondspoken.

TEKST & FOTOGRAFIE DAAN RIJPKEMA

Karpervissen in de lente

APRIL DOET
WAT HIJ WIL

H

Mooie vis 

tijdens 

nachtelijke 

sessie.
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mogen landen. En dat met nog twee mooie weken in het 

vooruitzicht!

Niet lang na deze sessie beginnen we met het aanleggen 

van voerplekjes op diverse wateren. Zo ook op een wat 

groter water bij ons in de buurt. We houden het weer 

nauwlettend in de gaten. Na enige research betreden we 

op goed gevoel de oever van het water als de wind ons 

bijna uit de kleren blaast. De rigs worden uitgeworpen 

op een aantal harde plekken. Binnen enkele uren werpt 

onze tactiek zijn vruchten af. En hoe! Ik vang één van mijn 

targetvissen die op de weegschaal de vijftien kilo aantikt! 

In vergelijking met voorgaande jaren verloopt dit voorjaar 

alles op rolletjes. Hoe dat komt? Geen idee, en eigenlijk 

doet dat er ook niet zo toe. Ik heb in ieder geval het 

vertrouwen dat het deze vakantie moet lukken om nog 

veel meer vis te vangen!

APRIL DOET WAT HIJ WIL

Een paar dagen later, wanneer de weersomstandigheden 

op een haar na hetzelfde zijn, besluiten we terug te keren 

naar dezelfde plek. We hebben de stek elke dag 

wat aangevoerd en hopen op die manier dat de 

vis al op de stek ligt te wachten. Na het eten 

plaatsen we onze compacte uitrusting - die niet 

groter is dan een goed gevulde rugzak, een em-

mertje voer, de hengels en de benodigde Carp 

care producten - snel in de kofferbak. We zitten 

inmiddels al wat verder in april. Als ik de spet-

ters langzaam op de vooruit zie verschijnen en 

de wind langs mijn oren giert, is het net alsof ik 

getuige ben van een herfststorm die zich mid-

den in het voorjaar voordoet. April doet wat hij 

wil, en ook dat blijkt maar weer als Jay aan het 

einde van de sessie toch een mooie schub weet 

te vangen. Het is dan wel geen grote vis, maar 

het voelt als een enorme euforie. Ons plan lijkt 

een groot succes!

HAAST GEBODEN

Inmiddels zijn de natte dagen als sneeuw voor de zon ver-

dwenen. Op een zonnige middag pak ik de fi ets en settel 

mij bij een klein stadswater. Bij aankomst ben ik meteen 

afgeleid door de grote golf die ik in het oppervlak van het 

water spot. Zelfs zo afgeleid dat ik mijn fi ets vergeet ste-

vig neer te zetten waardoor deze nog geen seconde later 

horizontaal op de grond ligt. Pieper kapot, bagagedrager 

beschadigd, maar nog steeds die enorme rugvin die boven 

de waterspiegel uitsteekt. Geen tijd te verliezen! Ik trek 

mijn hengel met chodrig zo snel mogelijk uit het foedraal. 

Er zit nog een pop-up op van een paar dagen geleden. Ik 

kijk, ik ruik en twijfel niet. De met een tweedehands pop-

up beaasde haak landt nog geen twee meter van de vis 

vandaan. Toch sta ik raar te kijken als ik binnen tien secon-

den met een gebogen hengel in mijn handen sta, want ik 

had allang verwacht dat de vis zou zijn geschrokken. Met 

wat acrobatische kunsten weet ik ook nog het schepnet 

gereed te maken. Na een spannende dril, door lelies en via 

steigerpalen mag de vis dan toch toetreden tot mijn net. 

Ook deze vis krijgt de verzorging die zij nodig heeft en 

mag na een kort praatje voor de camera weer zwemmen.

Waar ik net nog met deze prachtige vis in mijn handen 

stond ben ik nu alweer bezig met het schrijven van dit 

artikel. Ik scrol nog eens langs mijn foto’s en besef me dan 

pas wat voor mooie vissen ik dit jaar al gevangen heb. En 

niet te vergeten, hoeveel plezier ik al aan de waterkant 

heb gehad dit jaar! Omgerekend heb ik ongeveer dertig 

uur aan de waterkant besteed en toch heb ik mijn vistijd 

zo effi ciënt mogelijk benut. Wat is de tijd snel gegaan, 

maar ook dit kan maar één ding betekenen: Time fl ies 

when you’re having fun!

het voelt als een enorme euforie. Ons plan lijkt 

Inmiddels zijn de natte dagen als sneeuw voor de zon ver-

dwenen. Op een zonnige middag pak ik de fi ets en settel 

mij bij een klein stadswater. Bij aankomst ben ik meteen 

afgeleid door de grote golf die ik in het oppervlak van het 

water spot. Zelfs zo afgeleid dat ik mijn fi ets vergeet ste-

vig neer te zetten waardoor deze nog geen seconde later 

horizontaal op de grond ligt. Pieper kapot, bagagedrager 

beschadigd, maar nog steeds die enorme rugvin die boven 

de waterspiegel uitsteekt. Geen tijd te verliezen! Ik trek 

mijn hengel met chodrig zo snel mogelijk uit het foedraal. 

Er zit nog een pop-up op van een paar dagen geleden. Ik 

Benieuwd naar de videoverslagen bij dit artikel?

Check het YouTube-kanaal van FishingteamUTH!



aar het begon met m’n eigen hengels, kunstaas, tassen 

en tangen, eindigde in plannen voor m’n eigen boot. 

Zelfstandig op pad gaan om met niemand rekening te 

hoeven houden. Nooit gedacht en nooit mee gevist, maar 

vanuit een goeie hoek kwam een bellyboat mijn kant op. 

Ik kon mijn geluk niet op. Mijn eerste boot en nog draag-

baar ook! Direct voor mijn eerste vlog, mijn allereerste 

vaart vastgelegd en ook gelijk mijn eerste snoek vanuit 

deze “rubberband” gevangen. Er ging een wereld voor me 

open, wat onwennig met deze nieuwe manier van vissen 

en de beperkte ruimte, maar de vrijheid, stilte en zo dicht 

bij de natuur, wat een weelde!

DE VAART ERIN

Mijn enige probleem met de bellyboat was dat als je een 

groot stuk had afgelegd ook het moment kwam om weer 

terug te peddelen. Op zich heb ik best een goede condi-
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Niks is prettiger dan een bootje achter je huis, een man met alle 

visspullen die je nodig hebt en alle visstekken voorgeprogram-

meerd in de meest luxe fi shfi nder die voor je neus wordt geïnstal-

leerd. Ik was zo’n typisch voorbeeld van iemand die even lekker 

met mijn man mee ging vissen en heb dan ook vaak de vraag 

gehad: heb je die echt zelf gevangen; heeft je man dat niet ge-

daan? Bijzonder hoor dat je vissen leuk vindt... Het zal misschien 

menigeen verbazen dat ik tijdens het vissen helemaal niet zo 

gezellig ben en het liefst zo weinig mogelijk praat en me volledig 

focus op het vissen. Natuurlijk zijn er momenten om even heer-

lijk te kletsen, maar zeker als ik maar weinig tijd heb wil ik heel 

geconcentreerd bezig zijn. EIGEN
BAAS

TEKST JASMIJN VAN HULSEN FOTOGRAFIE SIU DE MOOR

W



tie en ontbreekt het me niet aan spierkracht, maar als je 

tegen de wind en stroming in weer terug moet dan wordt 

dat toch wel een dingetje. In mijn vlog zie je me ook een 

beetje strijden in de stroming met mijn snoek in de hand 

en dan maar proberen normaal te blijven praten. Na vele 

uren in de eerste bellyboat te hebben doorgebracht kwam 

daar eindelijk de langverwachte customized pink BB! Hele-

maal PiP Fishing en met als klap op de vuurpijl de elektro-

motor. En ook nog eens een Nederlands product, dus wat 

wil je nog meer...

Vanaf dat moment kon ik ook mijn favoriete kanaal weer 

op waar ik mijn vaste visstekken kon bevissen, maar nu 

zelf als kapitein. Het duurde dan ook niet lang voor ik mijn 

allereerste snoekbaars vanuit de bellyboat te pakken had! 

Rustig verticalen net als vanuit de boot, maar nu helemaal 
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op mezelf aangewezen. Het voordeel 

van een elektromotor is dat je alle tech-

nieken kunt toepassen: verticalen, dia-

gonalen, trollen, de kantjes afwerpen 

en wat je ook maar verder wilt!

BEREIKBAAR

Inmiddels heb ik behoorlijk wat uren 

in m’n eentje op verschillende wateren 

gedobberd en ik moet zeggen: I love it! 

Niet alleen de rust, maar ook hoe dicht 

je bij de natuur bent. En je kunt op plek-

ken komen die met de boot niet gemak-

kelijk of helemaal niet bereikbaar zijn. 

Ik gebruik dezelfde materialen als op de 

gewone boot, maar heb wel een kleine-

re, zo’n 171 cm hengel erbij om precie-

zer onder de transducer te verticalen. 

Ook heb ik geprobeerd mee te doen 

aan wedstrijden, maar ik presteer waar-

schijnlijk niet zo goed onder druk en na 

twee keer blanken heb ik besloten eerst 

maar weer lekker voor mezelf te gaan 

vissen. Het was wel een onwijs toffe er-

varing om met 80 deelnemers rond te 

dobberen en supergezellig!

Je ziet steeds meer varianten van deze 

boten op de markt komen en ook de 

motoren worden tegenwoordig zelf ge-

bouwd, ik vind het allemaal fantastisch. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het 

past op je kleine eilandje. Het wordt 

ook een steeds bredere markt en het idee dat een eigen 

boot binnen handbereik is spreekt een hoop mensen aan.

Een vurige wens is om een metersnoek te vangen en stie-

kem eigenlijk ook een beetje een droom, de vangst van 

een meerval! En wie weet uiteindelijk toch weer aan een 

wedstrijd deel te nemen.

Mocht je nog twijfelen over de aanschaf van een belly-

boat, er zijn tegenwoordig mogelijkheden om de boot 

met motor en al te testen en anders zeg ik; gewoon doen! 

Ik vind het één van de meest fi jne manieren van vissen. En 

makkelijk ook! Geen gedoe met trailerhellingen en vaar-

bewijzen, gewoon je boot in de auto, afhankelijk van je 

auto opgeblazen of opgevouwen, fl ippers aan, spulletjes 

mee en gaan!
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nopenpraat

eze keer de alom geprezen FG (Fine Grip) 

Knoop die zijn naam eer aan doet. Grip 

heeft hij zeker door de manier van vlechten 

in een kruiselings patroon en het keer op 

keer tussendoor aantrekken van de lijnen. De 

oorsprong en naam van deze knoop ontstaat 

hoogstwaarschijnlijk veel verder terug dan 

de Giant Trevally vissers die hem veel gingen 

toepassen. Wel ontdekten zij het grote voordeel 

van deze knoop voor ons sportvissers en maakte 

dat gelukkig ook wereldkundig. 

Leg de gevlochten hoofdlijn haaks op de 

monofi lament of fl uorocarbon voorslag. Neem 

de kruising van die twee lijnen stevig tussen een 

duim en wijsvinger. Nu wikkel je de hoofdlijn 

eenmaal om de leader en het uiteinde van de 

hoofdlijn ook eenmaal om de leader, maar dan wel in 

tegengestelde richting. Als je deze wikkelingen onder een 

lichte spanning haaks op de leader doet vormt de vlecht 

zich tussen je duim en wijsvinger. Deze stap herhaal je met 

beide een keer of 6 waarna je alle lijnuiteinden even stevig 

aantrekt. Maak op dezelfde wijze nog twee sets van een 

6- tot 8-tal wikkelingen. Na de tweede set zal je al merken 

dat de grip verwurgend op de leader inwerkt en …. dat 

is nou net het grote pluspunt van deze FG Knoop. Na het 

juiste aantal wikkelingen onder je duim en het stevig 

aantrekken moet de knoop of vlecht van lijnen vastgezet 

worden. Je legt hiervoor de hoofdlijn langs de leader en 

maakt met het uiteinde van de hoofdlijn een halve knoop 

rond de leader.

Bij het leggen van deze halve knoop moet je elke lijn in 

de vlecht weer een keer goed aantrekken zodat er geen 

enkele ruimte meer is tussen de vlecht en de halve knoop. 

Dit leggen van de halve knoop en het stevig aantrekken 

herhaal je een keer of 6. Met name bij het gebruik van een 

voorslag van fl uorocarbon is het belangrijk dat de scherpe 

3 x  6 á 8 

6x
6x

Hoofdlijn
Leader

6x Halve knoop elk
stevig aantrekken

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”

D

de verbindende factor in beeld

TEKST & ILLUSTRATIES SJOERD SCHRASSEN

randjes van de leader worden weggebrand. Trim het 

uiteinde van de leader dus niet te kort en maak eerst de 

vlecht goed nat. Brand dan met een aansteker het laatste 

stukje zichtbare leader weg en druk het uiteinde hiervan 

iets aan zodat er een bolletje ontstaat zonder scherpe 

randjes. Maak om de knoop af te ronden nu met het 

uiteinde van de hoofl ijn een uni knoop. Draai het uiteinde 

van de lijn 3 tot 4 maal in een lus om de hoofdlijn in de 

richting van de vlecht. Trek het geheel even stevig aan, 

elke lijn in de vlecht, en trim het uiteinde van de hoofdlijn 

kort. 

Nu is jou FG knoop klaar voor gebruik en na een paar keer 

oefenen, ga je hem zeker toepassen als je verwacht dat je 

voorslag het zwaar te verduren krijgt. 

Zou je graag een andere sportvisknoop in het 

verenigingsblad terug willen zien? Mail dan de naam 

of beschrijving van deze knoop naar ahv@ahv.nl onder 

vermelding van ‘Knopen onder de loep’ en wie weet.



VOORBIJGANGERS...

Ooit wel eens je bammetjes vergeten voor je visdag? Of was het misschien wel je 

thermoskan met koffi e of thee?

isschien zijn dit wel de meest essentiële onderdelen van je visdag, voor het verzorgen 

van de innerlijke mens. Dan is het vergeten van een doosje met loodjes of een zak met 

haken niet eens zo erg. Want het vergeten van eten en drinken staat gelijk aan een 

ramp van ongekende omvang. Ooit heeft mijn vismaat mij geleerd om een trits Kit-Kat 

standaard in de vistas te proppen. Het heeft mij door heel wat moeilijke momenten heen 

gesleept. Het brood was op, de thermoskan was leeg, maar de rode chocoladereepjes 

hielden mij op de been. Het leverde mij uiteindelijk nog een forse spiegelkarper op. Ik kon 

het nog een uurtje langer volhouden! Een knappe vangst, weliswaar op doping!

Trek in een vette bek? Dat hebben we allemaal wel eens. Als we niet eten, gaan we dood. 

Daar is geen hogere wiskunde voor nodig. In de fascinerende onderwaterwereld werkt het 

net zo. Als vissen willen zwemmen, moeten ze uiteindelijk gaan eten. Vissen krijgen dus 

vanzelf honger! En daar wringt de schoen bij velen. Vol ongeloof en plaatsvervangende 

schaamte hoor ik soms mijn viscollega’s aan. Theorieën en verklaringen over vissen die 

niet willen eten. Ja! Zo lust ik er ook wel tien! Kijk we hebben het niet over kippen, maar 

honger hebben vissen absoluut. Alleen niet altijd! Waarom dat is? Midas Dekkers, hallo? 

Waar ben je?

Het aller-, allerbelangrijkste is dat wij; de visserman, holbewoner of jager honger hebben! 

Zonder honger is er geen eten, zonder honger wordt er niks gevangen. De meeste 

succesvolle vissers hebben altijd honger. Het is vaak een ongekende drive naar grote 

vangsten en successen. En denk maar niet dat zij elke avond langs de Mac Drive rijden. 

Deze mannen komen thuis, proppen een bak opwarmbami naar binnen plus een schepje 

sambal voor de bite, en verlaten het huis weer om te loeren, te voeren en te vissen. Honger 

is een drive!

Mijn drive is allang vervlogen. Daarvoor heb ik al teveel meegemaakt en gevangen. Maar 

nog altijd zit dat extra pakkie Kit-Kat in m’n vistas. Mijn honger wordt gestild met die 

heerlijke brosse chocoladereep. Als toetje vang ik een karper.

Eet smakelijk!

Andres de Rouville

Meer van Andres? Andres de Rouville houdt al enige jaren 

een leuk blog bij. Surf eens naar linkerfl anken.blogspot.nl en 

volg wekelijks zijn avonturen aan de Amsterdamse waterkant. 

Zijn passie? Karpers en dan het liefst spiegels met een SKP-

achtergrond, vandaar de titel ‘linkerfl anken’.
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SLUITINGSDATUM VOLGEND NUMMER
Vóór 5 augustus 2019 via ahv@ahv.nl

MELDING VISSTERFTE
Tijdens kantooruren 020 - 626 49 88
Buiten kantooruren Waternet 0900 - 93 94 – optie 1

ABONNEMENTEN
Verschijnt vijf maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van de 
vereniging. Losse abonnementen € 20,- per jaar. Adreswijzigingen, nieuwe 
abonnementen en correspondentie richten aan het kantoor van de Amsterdam-
se Hengelsport Vereniging.

E-MAIL: ahv@ahv.nl
INTERNET: http://www.ahv.nl
OPENINGSTIJDEN KANTOOR: ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur (ook betalen 
per kas). Het kantoor is ook telefonisch bereikbaar: 020 - 626 49 88.
ADRES AHV, Beethovenstraat 178, 1077 JX Amsterdam.
Per NL84 INGB 0000 5904 99

CONTRIBUTIE VISPAS INCLUSIEF AFDRACHT
Seniorleden (met ingang van het jaar dat je 18 jaar wordt) € 42,50
Juniorleden (met ingang van het jaar dat je 14 jaar wordt) € 22,50
Jeugdleden met VISpas  (tot en met je 13e) € 18,00
Jeugdleden (tot en met je 13e) Gratis
Nieuwe leden (senior of junior) betalen € 6,- inschrijfgeld. Bedragen gelden bij 
automatische incasso. Bij betaling per factuur wordt de prijs verhoogd met  
€ 2,50. Meer info over de contributie: www.ahv.nl

AANVULLENDE VERGUNNINGEN
Vergunning 3e Hengel: Afhalen op kantoor: € 35,- per post € 37,50.
Geldig op alle wateren van de AHV m.u.v. de Vinkeveense en
Proosdijer plassen.
Verkrijgbaar bij: AHV (ook via e-mail) en winkeliers (€ 2,50 extra).
Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas, pasfoto, legitimatiebewijs.
Nachtverblijfpas AHV: Afhalen op kantoor; € 10,- per post € 12,50.
Geldig op: Sloterplas, Kinselmeer, de sierwateren in Amsterdam Zuidoost en het 
Amsterdamse Boscomplex exclusief de kweekvijvers (Bosbaan, Amsterdamse 
Bos ten zuiden van de H. Colijnweg, grote en kleine Amstelveense Poel), Nieuwe 
Diep, de Diemen, ARK van km 0 tot spoorbrug Weesp, Gaasperplas, Ouderkerker-
plas, De Hoge Dijk.
Verkrijgbaar bij: AHV (ook via e-mail) en winkeliers (€ 2,50 extra).
Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas, pasfoto, legitimatiebewijs.
Kweekvijvers: Dagvergunning, € 12,50 (periode 1 sept. - 30 apr.).

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Houd er dan rekening mee dat dit 
vóór 1 oktober moet gebeuren, schriftelijk of via email.

BOTENVERHUURDERIJEN
Nieuwe Meer, telefoon: 020 - 604 15 44 of 06 - 81 48 61 32
Het Twiske, telefoon: 075 - 684 48 90
Vinkeveen, telefoon: 0294 - 28 13 95 en 0294 - 29 34 73
De Wijde Blick, telefoon: 035 - 656 26 66
Westeinderplassen, telefoon: 020 - 657 01 15

REDACTIE: AHV Media Groep
Aan dit nummer werkten verder mee:
Ruben van Aêfst, Martin van Haeften, Jasmijn van Hulsen, Bart van Iterson, 
André Miegies, Gijs Nederlof, Jaap Que, Daan Rijpkema, Andres de Rouville. 
Sjoerd Schrassen en Hyppo Wanders.

COVERFOTO: Bosbaankarpers blijven een uitdaging.

GRAFISCHE VORMGEVING
Hyppo Wanders, x-hoogte, Utrecht. www.x-hoogte.nl

DRUKWERKVERZORGING
Drukkerij den Ouden, 
Advertentie exploitatie: AHV - ahv@ahv.nl
Overname van foto’s, illustraties en gesigneerde artikelen is niet toegestaan. 
Overname van niet gesigneerde gegevens is toegestaan mits duidelijk wordt 
vermeld: Overgenomen uit ‘AHV VISSEN magazine’, orgaan van de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging.



Nick
Onze Hengelsport topper!

onze top-merken

Outdoor   •  Fishing   •  Camping   •  Watersports   •  workwear

Rien de Wolf is dé winkel voor hengelsporters, 

We zijn al jaren bezig om voor jou het neusje van de zalm 

op het gebied van hengelsport te verzamelen. Daardoor hebben 

we alles voor de gevorderde én de beginnende visser in huis. 

Dus of je nou gek bent op karpervissen, witvissen, 

roofvissen of vissen op zee, wij denkn met je mee!

De koffi e staat klaar, dus waar 

wacht je nog op? Tot snel! 

RIEN DE WOLF V.O.F. 

Papaverweg 43 1032 KE Amsterdam

020 636 1996 / www.riendewolf.nl

(GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN)

Nick

HENGELSPORT
HET BEGIN VAN JOUW

AVONTUUR


