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Nu wij de zomer, volgens de gebruikelijke cyclus van de 

jaargetijden, achter de rug hebben, kunnen we even te-

rugblikken op de afgelopen periode. De hoogtepunten 

bij de Tour de France met Steven Kruijswijk, het suc-

cesvolle damesvoetbal, Ajax, De F1 en Max, de Pride, 

een enerverende Wimbeldonfinale en ga zo maar door. 

Daar tegenover staan zaken die ons zorgen baren, zo-

als ondermeer de eikenprocessierupsplaag, de Brexit, 

de handelsoorlog, de nucleaire deal, de toegenomen 

goudkoorts, de dekkingsgraad van de pensioenfondsen 

en de Overshoot Day. Zaken, die inderdaad weinig met 

onze hobby te maken hebben, maar waar wij ook niet 

om heen kunnen. 

ichter bij onze sport betreft dat het veranderende kli-

maat, waarbij waterdieren en planten te lijden hebben. 

Een toename aan vissterfte vanwege de hitte is helaas 

onoverkomelijk, tenzij preventief en snel maatregelen wor-

den getroffen. Onze federatie beschikt over een zogenoemd 

calamiteitenteam, die hiervoor in het leven is geroepen. Daar-

naast komt de gemeente Amsterdam in dit najaar met een 

protocol inzake (voorkomen van) vissterfte. Verder heeft onze 

vereniging in voorkomend geval hierover een handleiding. 

Zaken die ons federatief overstijgen, zullen door Sportvisse-

rij Nederland ter hand worden genomen. Als lid/sportvisser 

is het ook onze taak om de activiteiten langs de waterkant 

goed in de gaten te houden. Het behoud van de natuur en dus 

ook de vissen is immers onze gedeelde zorg. Neem daarom 

altijd contact op met het kantoor indien je iets verdachts ziet 

en maak eventueel foto’s van jouw waarneming. Dat laatste 

kan een belangrijke bijdrage aan de oplossing van mogelijke 

problemen zijn. Bij dit schrijven wordt de Bosbaan geplaagd 

met een hoge concentratie van de E-coli bacterie, zodat het 

vissen daar tijdelijk is stopgezet. Respect voor de vissen bete-

kent ook dat bij extreme warme temperaturen rekening dient 

te worden gehouden met de omstandigheden waaronder de 

vissen op dat moment verkeren; het vissen dient dan op een 

lager pitje te staan.

Tot slot blijkt dat menigeen bij de AHV ondanks de vakantie-

periode en overal verblijvend, steeds bereid is om daar waar 

nodig te acteren voor de vereniging. Op die betrokkenheid 

zijn we als AHV dan ook zeer dankbaar en trots op! 

Jaap Que

Voorzitter

D

PS: De cover toont een paar schitterende 

roofvissen, verschalkt in de AHV-wateren! 
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je namelijk op een lage kade en kun je 

uit de voeten met een driemeterstokje; 

even verderop sta je weer vier meter bo-

ven het water en heb je een vijfmeter-

stokje nodig. Snel kunnen wisselen van 

materiaal is dan wel zo handig. 

UITRUSTING 

Hou er rekening mee dat er nogal wat 

rommel op de bodem van de grachten kan liggen en je dus 

een wat stevigere vislijn nodig hebt. 18/00 nylon is echt 

wel nodig. Gebruik slanke pennetjes van 0.5 tot 2.0 gram, 

haakje 16 er aan geknoopt en je uitrusting is er klaar voor. 

Belangrijk is overigens ook een schepnet met een mini-

maal 4 meter lange telescopische schepnetsteel. De grach-

ten zitten stampvol brasem en het is toch vervelend als het 

water vier meter beneden je ligt en je schepnetsteel maar 

drie meter meet. Kom je toch een meter te kort.

Naast het foedraaltje met korte stokjes heb ik een tas bij 

mij waar verder alles in zit wat ik nodig heb. Een zakje lok-

voer en een puts om water te kunnen scheppen. Probeer 

jij zonder puts maar eens water te scheppen om je lokvoer 

gereed maken! Hou het zo simpel mogelijk. Als aas neem 

ik een bakje maden mee en wat verschillende soorten kun-

staas. Altijd handig als je wat kunstmais, casters of ander 

kunstaas bij je hebt. Vergeet ook niet om wat gekookte 

macaroni mee te nemen. Je staat er verstelt van hoeveel 

vis gek is op gekookte macaroni. Daarnaast heb ik het ge-

bruikelijke klein materiaal bij me: een hakensteker, een 

schaartje, wat loodjes, een paar peilloodjes en natuurlijk 

wat extra onderlijntjes. 

AAN DE SLAG

Hoe ga je nu te werk? Zoals de titel van het artikel al aan-

geeft, vis je niet op één vaste plaats. Begin bij een lage 

aak gebruik van het 

openbaar vervoer! 

Met de auto het cen-

trum in wordt een duur 

verhaal. Parkeren kost 

tot € 6,00 per uur en dat 

kan snel in de papieren 

gaan lopen. Mijn wit-

visuitrusting is dan ook 

streetfishingproof en 

dat betekent dat ik zo 

het O.V. in kan met mijn 

spullen. Wel zo handig 

en een stuk goedkoper 

dan met de auto. Ik ga 

op stap met een foe-

draaltje met wat 3, 4, 

en 5 meter telescopische 

hengeltjes. Voor € 15,00 

per stuk kun je vaak al 

leuke stokjes voor dit 

werk aanschaffen. De 

hengeltjes zijn voorzien 

van een connector en de 

tuigjes zijn dan ook al 

aan de hengeltjes bevestigd. Op deze manier kun je snel 

je materiaal aan de omstandigheden aanpassen. Soms sta 

Bij de term Streetfishing denk je 

natuurlijk meteen aan het vissen met 

kunstaas op roofvis. Als je langs de 

grachten van Amsterdam loopt kom je 

dan ook regelmatig sportvissers tegen die 

druk in de weer zijn met allerlei soorten 

kunstaas. Wist jij dat de Amsterdamse 

grachten ook stampvol met witvis zit? De 

vraag is natuurlijk hoe je nu te werk gaat 

als je een dagje wil gaan witvissen in 

Amsterdam Centrum.

STREETFISHING2.0
TEKST & FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF

M
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kade dat vist even makkelijker. Waar je begint in het cen-

trum is niet zo belangrijk; de vis is overal in grote aan-

tallen aanwezig. Ik vis meestal met de beaasde haak net 

op de bodem; een sleepje van tien centimeter kan natuur-

lijk ook. Met een peilloodje is het uitloden zo gebeurd. 

Houd er rekening mee dat je dit loodje voor het grijpen 

hebt omdat je regelmatig opnieuw even de diepte moet 

kunnen checken. 

Gooi vervolgens een balletje lokvoer op de plaats waar je 

wil vissen, twee maden aan de haak en vissen maar. Gega-

randeerd dat je vrij snel beet krijgt. Als je in de beet zit, 

gooi er dan regelmatig wat maden of casters bij om de vis 

op je plaats te houden. De maden bewaar ik in een handig 

bakje dat ik aan mijn broekriem kan hangen, zo heb ik 

ze altijd bij de hand. Extra balletje lokvoer bijvoeren mag 

natuurlijk ook. Vallen de beten weg of krijg je geen beet, 

verhuis dan na een minuut of tien naar een volgende stek. 

Het is niet voor niets Streetfishing. Op die manier kun je in 

korte tijd een leuk aantal dikke voorns en mooie brasems 

vangen.

NEEM EENS IEMAND MEE

Verder is het wel handig om een parapluutje mee te ne-

men. Er wil nog wel eens een druppel regen vallen en iets 

om onder te schuilen is dan wel zo handig. Vergeet ook 

je AHV Vispas niet. De kans dat er iemand in het centrum 

van Amsterdam om je Vispas en je ID vraagt is behoorlijk 

groot. Als je iemand mee wil nemen die geen Vispas heeft, 

draai dan eens een meeVIS toestemming uit. Alle info over 

vergunningen e.d. kun je overigens terugvinden op www.

ahv.nl. Met zo’n meeVIS toestemming kun je iemand ken-

nis laten maken met de fantastische hobby die wij met zijn 

allen beoefenen. 

“We komen elkaar vast nog wel eens ergens tegen aan de 

Amsterdamse grachten”.

2.0
SKP WEDSTRIJD 2; 27 - 29 SEPTEMBER
Inschrijven kan via skp-wedstrijd@hotmail.nl

Meer info vind je op fb.com/groups/ahvskpwedstrijd

(vrije stek & viswwater keuze) 

THEMA AVOND
Op woensdag 16 oktober 2019 houdt de roofviscommissie van de 

AHV weer een Thema Avond! Deze keer met gastsprekers Marcel 

de Ruyter en Johan Struwe.

In het eerste deel van de avond geeft Marcel uitleg over de lepels 

die hij gebruikt voor zeebaars, zeeforel en roofblei. Johan vertelt 

in het tweede deel alles over “pelagisch” vissen op snoekbaars. 

Kom dus woensdag 16 oktober 2019 naar Café- Restaurant Het 

Wapen van Diemen, Ouderkerkerlaan 8, 1112BE Diemen. De zaal 

is geopend vanaf 19.00 uur. De lezingen beginnen om 19.30 uur. 

Het eerste drankje is voor rekening van de roofviscommissie van 

de AHV! Deelname is gratis. Het maximale aantal deelnemers is 50 

personen en VOL=VOL

Aanmelden via ahv@ahv.nl of telefoon 020 626 49 88.

3 DAAGSE KARPER KOPPEL SLOTERPLAS
Aanvang wedstrijd vrijdag 4 oktober om 12:00 uur (stek loting 

zaterdag 21 september 12:00 uur Landje Sloterplas) Einde wed-

strijd zondag 6 oktober om 12:00 uur. Prijsuitreiking 6 oktober 

om 13:00 uur.

Inschrijfgeld bedraagt € 100,00 per koppel, te voldoen op reke-

ningnummer AHV NL30INGB0000117917 o.v.v. karper koppel Slo-

terplas en de namen van de deelnemers. Maximaal 20 koppels 

VOL=VOL De inschrijving staat pas vast nadat het inschrijfgeld is 

ontvangen. Aanmelden en info via ahv@ahv.nl of 020 626 49 88 of 

via de heer Gaston Klein op 06 26 142 540

KARPERWEDSTRIJD BOSBAAN (individueel)
Aanvang wedstrijd zondag 3 november van 08.30 tot 15.00 uur

Het maximaal aantal deelnemers is gesteld op 60 personen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00, te voldoen op rekeningnum-

mer AHV NL30INGB0000117917 o.v.v. karperwedstrijd Bosbaan. 

VOL = VOL De inschrijving staat pas vast nadat het inschrijfgeld 

is ontvangen. Aanmelden via ahv@ahv.nl of 020-626 49 88 of via 

Herman Sentrop op tel. 06 201 777 39.

ALGEMEEN KOPPEL ROOFVISKAMPIOENSCHAP
Aanvang wedstrijd zondag 10 november om 08:30 uur. Einde 

wedstrijd om 15:00 uur. Prijsuitreiking 16:30 uur bij de Hot Spot

Inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per koppel, te voldoen op reke-

ningnummer AHV NL30INGB0000117917. Maximaal aantal boten 

is gesteld op 30 VOL=VOL De inschrijving staat pas vast nadat het 

inschrijfgeld is ontvangen. Traileren bij de Boekanier € 5,00 per 

boot. Aanmelden en info via ahv@ahv.nl of 020 626 49 88

AANKONDIGINGEN
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l vroeg in de ochtend werden de boten te water ge-

laten. Je kon merken dat de mannen dat vaker doen. 

Achter elkaar, geroutineerd en in rap tempo. Herman 

Sentrop en Leo van der Hilst (Roofviscommissie AHV) de-

den de administratie. Dat wil zeggen: uitleg geven over 

het wedstrijdreglement, het visgebied, duur van de wed-

strijd etc.. Ook dat verliep vlot en duidelijk voor de deelne-

mers. En de sfeer was meteen van begin af aan goed. De 

mannen hadden er zin in en stonden op scherp.

Na de toelichting van Herman stapten de deelnemers 

in hun boten om klaar te liggen voor het startsein. Om 

exact 9 uur vlogen de boten alle kanten op. Dankzij de ter 

beschikking gestelde boot van visgids Marc Krull kon de 

roofviscommissie de verrichtingen van de deelnemers van-

af het water volgen. Waardoor vangsten op foto en film 

vastgelegd konden worden. En tussenstanden doorgege-

ven konden worden om de spirit erin te houden. 

Maar nu de wedstrijd zelf, hoe waren de omstandighe-

den? Ervaren snoekbaarsvissers weten dat snoekbaars 

wispelturig kan zijn. En dat je de beste kansen maakt in 

bepaalde jaargetijden. Deze wedstrijd werd, zoals eerder 

vermeld, voor de verandering einde voorjaar gehouden. 

Zou dat qua temperatuur, wind, luchtdruk etc. een groot 

verschil maken? Dat hoeft niet per se. En toch vielen dit 

keer de vangsten tegen. Met 20 snoekbaarzen is het geen 

schande. Juist reden om extra gemotiveerd te zijn bij de 

eerstvolgende wedstrijd. De meeste deelnemers waren 

het unaniem met elkaar eens dat het wisselvalige weer 

de vangsten had beïnvloed. En dat was geen goedkoop 

excuus, ergens hadden ze wel gelijk. In de voorgaande 

weken was het weer onstuimig. Onvoorspelbaar. Net als 

vissen, het ging als een jojo op en neer. Toch leken de om-

standigheden op de dag van de wedstrijd gunstig: een 

briesje, milde zonnestralen en een aangename tempera-

tuur. Ideale omstandigheden zou je zeggen. Maar niet op 

30 juni 2019… 

Desondanks werden alle trucjes toegepast. Op diverse 

dieptes tot in alle uithoeken van het meer. Met diverse 

soorten kunstaas. Volhardend en geduldig werd er gevist. 

De roofviscommissie kreeg regelmatig de vangsten door 

met een foto van de gevangen vis op de meetlat. Het liefst 

wilde Herman continue vangsten noteren. Helaas, zijn 

ballpoint lag meer op tafel dan in zijn hand. 

Niettemin kon de commissie aantallen in dubbele cijfers 

noteren. Hieronder volgt het resultaat na zes uur vissen. 

Met 17 boten en 34 deelnemers werden in totaal 20 snoek-

baarzen gevangen. Daarnaast ook snoek en baars.

In tegenstelling tot de 

voorgaande jaren werd 

dit jaar de wedstrijd 

eerder in het seizoen 

georganiseerd, namelijk 

op 30 juni jl. Wederom op de Nieuwe Meer, een water waar veel 

sportvissers succesvolle dagen hebben meegemaakt. Niet alleen 

lokale deelnemers waren van de partij maar ook teams uit Friesland 

en Brabant! Passie voor vissen overbrugt afstanden. 

AHV KOPPEL
SNOEKBAARS
WEDSTRIJD

A

TEKST & FOTOGRAFIE DENNIS SCHMITT
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1e prijs voor koppel Nick Verkerk en Bart Roest. Het enige 

team met 5 snoekbaarzen en een totale lengte van 2,36 

meter. Nick ving tevens de grootste snoekbaars van de 

dag, namelijk 62 cm. Waarvoor ook een prijs beschikbaar 

werd gesteld.

2e prijs voor koppel Theo Wouters en Anton van Game-

ren. Met 4 snoekbaarzen wisten zij een lengte te bereiken 

van 1,80 meter. Chapeau voor de mannen uit Brabant!

3e prijs voor koppel Oneil Craig en Rene Teunisse. Met 4 

snoekbaarzen kwamen zij op een totale lengte van 1,60 m.

Bijzondere vermelding voor Nick de Groote met een snoek 

van 75 cm. En voor Klaas Breidenbach met een mooie 

maatse baars.

Het is bekend dat tijdens de opening van het roofvissei-

zoen de snoekbaars verspreid ligt. En soms wel “onder de 

kant”. Daarom werd dit jaar de snoekbaarswedstrijd begin 

lente georganiseerd. De mannen hebben hun uiterste best 

gedaan om zoveel mogelijk glasogen aan boord te krijgen. 

Ondanks de tegenvallende vangsten kunnen we terugkij-

ken op een geslaagde wedstrijd met een groep goedge-

luimde mannen. Uiteraard zien we elkaar weer terug bij 

de wedstrijd in het najaar. 
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allemaal dagelijks ervaren. Ik denk namelijk dat het tijd 

wordt, dat jullie dit prima kunnen handelen. Sterker nog, 

dat jullie dit zullen waarderen. Dat er steeds meer vissen-

de dames zijn is een heugelijk feit! Wat mij betreft wordt 

het hebben van een visdinnetje dan ook de normaalste 

zaak van de wereld en staan we vaker gezamenlijk langs 

- en op het water.

Om ongemakkelijke situaties alvast voor te zijn, wil ik 

graag de ‘wat-doen-we-met-de-Plas-tijdens-het-vissen-

met-dames’-situatie bespreekbaar maken. Even vooropge-

steld: Ik spreek voor mezelf, vanuit mijn ervaringen, vanuit 

mijn blaas.

WAT EEN FEEST

Ik arriveer op de kade bij een boot, we gaan de hele dag 

de zee op! Hier kijk ik al weken naar uit! Geweldig! Acht 

mannen én ik. Prima, lekker vissen, ik heb grootse plan-

nen, wat een feest!

Ik merk dat de schipper zich al achter z’n oor begint te 

krabben. Ik zie hem denken: Shit, ik heb wel een wc-tje 

ls vrouw beleef 

ik de visserij soms 

toch nét even wat 

anders. Dat was re-

den voor Sportvisserij 

Nederland om me te 

vragen om mee te 

werken aan een afle-

vering voor VisTV (Zoutelandse haaien) en voor deelname 

aan het nieuwe tv-programma De Visvrouwen. Mijn hele 

leven ben ik al lid van de Amsterdamse Hengelsport Veren-

ging en toen de AHV mij benaderde om een female touch 

te geven aan Vissen Magazine, hoefde ik daar helemaal 

niet lang over na te denken. De eer is aan mij!

PLASSEN

Dus dit is mijn eerste keer hier en dan maar gelijk met de 

deur in huis vallen toch? Leer me kennen! Ik wil het name-

lijk even met jullie over ‘de Plas’ hebben. Niet de Vinke-

veense, of de Ouderkerker, ik heb het over ‘De Plas’ die we 

Ik ben Nathalie en ja, 

ik vis! Dat cadeau heb 

ik van mijn ouders 

gekregen. Ze namen 

mij al mee naar de 

Amsterdamse Bosbaan 

toen ik nog baby was. 

Ik weet niet beter dan 

dat vissen een escape 

is, het is ontspannen en 

het allerbelangrijkste, 

het zorgt voor balans. 

Voor ons is het ook een 

gezellig samen zijn, 

met mijn ouders, met 

mijn vrienden en met 

mijn dochters: Samen 

lekker vissen, samen op 

avontuur, samen lekker 

buiten.

mini-Nathalie 

aan de 

Bosbaan 

1981

DE PLAS
A

TEKST NATHALIE VAN DEN BERG FOTOGRAFIE SANDER BOER
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maar dat heb ik vol gestouwd met 

alles-wat-me-op-de-boot-niet-voor-

de-voeten-moet-liggen en de laat-

ste keer dat ik hem heb schoonge-

maakt was in 1962.

Mijn mede-vissers zijn in eerste in-

stantie erg blij verrast met oestro-

geen aan boord maar ik merk dat 

ook zij, gedurende de dag, een ‘las-

tig moment’ tegenkomen. Normaal 

gesproken draaien ze zich dan om 

richting zee, pakken iets anders dan 

een hengel en de bevrijding is daar.

Maar nu zit ik aan boord, en sommi-

gen voelen zich dan toch ietwat op-

gelaten. Van de acht mannen zijn er 

zes die het heerlijk laten kletteren 

en twee, hm, ik zie ze knijpen. Een 

man die na vier uur, flink wat koffie 

en biertjes nog niet heeft geplast, 

heeft het lastig. En voor díe twee 

mannen (én de schipper) schrijf ik 

dit: Lieverds, laat het los! Ga niet 

namens mij denken. Doe alsjeblieft 

zoals je altijd doet. We zijn allemaal 

mensen, in dit geval zijn we alle-

maal vissers, we zijn hetzelfde.  Ons 

lichaam werkt hetzelfde: je gooit er 

iets in en het moet er ook weer uit. 

Hoe jij plast, hoe je klettert, het zal 

me een worst wezen. Ik ben bezig met vissen, niet met 

onze afvoersystemen. En ik wil niet dat het ineens een 

ding wordt, omdat ik een vrouwtje ben en jij niet. 

JONG GELEERD OUD GEDAAN

Zolang als ik me kan herinneren vertoef ik in een vissers-

wereld. Ik heb me daarop aangepast, daar heb ik heerlijk 

mijn draai in gevonden, dat is mijn comfort zone. Waar 

andere dochters van hun moeder les kregen in broodjes 

bakken of dingen decoreren, heeft mijn mamma me ge-

leerd hoe ik tijdens het vissen het beste kan hurken en 

waar. Neem het van mij aan: de mogelijkheden zijn gewel-

dig! Op een bootje, op zee, zonder toilet is het natuurlijk 

een ander verhaal. Gelukkig heb ik dus naast mijn speciale 

wildplas-skills ook een bijzonder afgetrainde blaas (een 

B.A.B.). Daar zie je van de buitenkant trouwens niks van 

maar ik kan serieus makkelijk een uurtje of zeven zonder 

te plassen en dat ook nog eens zonder ongemakkelijk ge-

voel!

Ik drink wel, maar minder, neem kleine slokjes. Een be-

zorgde vismaat vroeg zich ooit af of mijn nieren dan niet 

zouden gaan protesteren. Nope, ook mijn nieren vinden 

dit helemaal prima. Ik weet hoe het zit en waar ik aan be-

gin. Dus voordat ik de boot opstap, duik ik nog ergens de 

bosjes in, doe een mooie, grote plas en ik kan er de hele 

dag tegenaan!

WIJ ZIJN VISSERS 

Voordat dit schrijven een volledig informatieboekje wordt, 

dit is wat ik eigenlijk wil zeggen:

Tis heel lief maar maak je om mij en mijn blaas geen zor-

gen. Trust me, I got this. 

Nog belangrijker en absoluut dé reden dat ik dit schrijf: 

Voel jij je vooral ook niet ongemakkelijk door mijn aanwe-

zigheid langs de waterkant en plas, verdorie, plas! Pak die 

beker, kan, emmer, of dat allemaal niet eens en gun hem 

gewoon de vrije lucht en doe vooral je ding! Kletter lekker 

een eind weg!

TIP AAN DE NIEUWE DAMES: 

Als jullie op pad gaan met nieuwe vismaten, 

drop je persoonlijke plas-aanpak meteen in de 

groep, dan ligt het maar gelijk op tafel.

Zo, dan kunnen we nu gewoon lekker gaan 

vissen. Jij bent geen man, ik ben geen vrouw: 

Wij zijn vissers.

Nathalie met 

haai, gevangen 

bij Zoutelande 

tijdens opnames 

voor Vis-TV

Mooie zeelt!

Nog even de bosjes in en dan op pad!
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tje aan de waterkant zitten en zie wel wat ik vang, maar 

ik vis veel doelgerichter. Ik bepaal welke vis ik wil vangen 

en kies mijn stek, het tijdstip en de hengel. Elke vissoort 

heeft een eigen leefomgeving. In helder water zit vooral 

snoek. In troebel water vind je snoekbaars en brasem. Ik 

denk dus te weten welke vis ik waar kan vinden en als 

je die dan vangt, is het een bevestiging van het idee dat 

je hebt. Ik meld mijn vangst regelmatig op websites. Je 

kunt mij wel een soortenjager noemen. Mijn inzicht in de 

visstand is soms ook frustrerend. Ik weet hoeveel vis er in 

de Amsterdamse wateren zit en als je dat afzet tegen hoe 

weinig je vangt. Als je twee karpers gevangen hebt, zeg je 

dat je een goede dag hebt gehad, maar er zwemmen er 

zoveel. Af en toe heb je dan even een succesje nodig en ga 

ik terug naar de basis om later weer op zoek te gaan naar 

zeldzamere soorten.’

WELKE BIJZONDERE VISSEN HEBT U GEVANGEN?

‘In Nederland heb ik van de tachtig zo’n vijftig vissoorten 

e Amstel is een van de betere wed-

strijdplekken. Vijfentwintig meter uit 

de oever zit veel brasem, die kunnen 

met gemak een kilo wegen en bij een vis-

wedstrijd gaat het om gewicht. Vlakbij de 

oever tussen de keien zwemmen zwart-

bekgrondels. Doordat ze een kanaal 

tussen de Rijn en de Donau hebben ge-

graven zie je nu veel meer grondelsoor-

ten bij ons. Vroeger kwam je regelmatig 

paling tegen in de Uithoornse polders, 

maar de paling is weg. Sportvissers mo-

gen geen paling meer meenemen. Om de 

paling weer terug te krijgen wordt er in 

de Afsluitdijk een palingrivier aangelegd 

met een geleidelijk verval van zout naar 

zoet water. Ook is er een herintroductie-

project om de Rijn weer geschikt te ma-

ken voor zalm.’

HOE MEET U DE VISSTAND?

‘De Amsterdamse Hengelsport Vereniging doet al jaren 

onderzoek. Ik ben vrijwilliger bij de glasaal monitoring bij 

de Oranjesluizen. Ik gebruik een kruisnet waarvoor ik spe-

ciale ontheffing heb, om onderzoek te doen. We bestude-

ren de intrek van glasaal, dat is jonge paling. Pasgeboren 

glasaaltjes zwemen vanuit de Sargassozee bij Mexico naar 

Europa. De palingstand is dramatisch gedaald en er hoeft 

maar iets te gebeuren of de paling sterft uit. Het eerste 

probleem is de consumptie. Elke paling die gegeten wordt 

kan niet paaien. Het tweede is dat hun lichaam een ver-

andering ondergaat tijdens de trek. Ze kunnen niet meer 

eten en teren in op hun vetreserves, maar de concentra-

tie giftige stoffen die daaruit vrijkomt, is dan mogelijk zo 

groot dat ze een kans lopen eraan te sterven. Het derde 

probleem zijn de sluizen, stuwen en gemalen, waardoor ze 

het zoete water niet goed kunnen bereiken.’

U VIST ZELF OOK, VERTEL EENS

‘Ik vis al meer dan veertig jaar. Ik ga niet met mijn hengel-

DOELGERICHTE VISSER
BART VAN ITERSON

Bart van Iterson gooit niet zomaar een hengeltje uit, maar is een doelgerichte 

visser. Hij is lid van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging en vrijwilliger bij de 

monitoring van glasaal bij de Oranjesluizen. Vorige week vroeg Wim Bax hem hoe 

het staat met de visstand in Uithoorn en hoe ze dat meten.

‘D

Foto links: Bart met een fraaie snoek. Rechts: Blauwband, een exoot  uit Azië.

Veel ruimte aan de Amstel (foto: E. Dronkert).
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gevangen. Ik ben ook met een groep biologen naar Peru 

geweest. Daar heb ik piranha’s gevangen. Dat was niet 

gevaarlijk. Een snoek heeft meer tanden dan een piran-

ha. Voor één vis was ik wel bang namelijk de stekelrog. 

Deze vis heeft een stekel bij de staart. Het gif is pijnlijk, 

maar je bent in de jungle en de dichtstbijzijnde stad is een 

halve dag lopen, dus het grootste gevaar is een dodelijke 

infectie. Mijn droom was een tijgermeerval vangen en dat 

is gelukt. Dat was mijn meest bijzondere vangst. We wa-

ren op trektocht en hadden niet meer eten bij ons dan we 

konden dragen, dus de meerval hebben we opgegeten. De 

situatie is daar heel anders dan in Nederland. Daar vangen 

ze om te eten. Hier gaan we naar de visboer.’  

WAT DOET U IN HET DAGELIJKS LEVEN?

‘Ik heb biologie gestudeerd en ben aquatisch ecoloog en 

vis- en visserijbioloog. Ik was altijd al gefascineerd door de 

waterspiegel en de onbekende wereld die daaronder zit. 

Als huisvader zorg ik voor mijn twee kinderen. Ik ben een 

echte natuurliefhebber. Als ik geringde ganzen of grut-

to’s zie geef ik dat door. Ik fotografeer dieren. Ik heb een 

camera met bewegingssensor. Hij heeft in het Libellebos 

gehangen. Daar zag ik vooral ratten en katten. In Dene-

marken heb ik edelherten, damherten, een ree en vermoe-

delijk een boommarter gezien. Bij mijn broer hebben we 

dassen en vossen gezien. Het valt vooral op hoe goed die-

ren jou weten te ontwijken, want een kwartier nadat wij 

er waren kwamen zij langs. Verder zit ik bij de Knotgroep 

en nog niet zo lang geleden ben ik bij de EHBO vereniging 

gegaan. Soms help ik bij evenementen. Het is vooral een 

pleister plakken of 112 bellen. Tot nu toe is het bij theorie 

gebleven, maar het geeft vertrouwen dat je weet wat je 

moet doen. Als iemand hulp vraagt, dan help ik.’   

BRON: het witte weekblad Uithoorn

Veel ruimte aan de Amstel (foto: E. Dronkert).

Ook in de afgelopen periode is gebleken dat de nauwe 

samenwerking tussen controleurs, onze boa’s, de reguliere 

politie en het AHV-kantoor zijn vruchten afwerpt. De in het 

leven geroepen controleurs groeps-app werkt voortreffelijk; 

de betrokkenen zijn 24 uur per dag op de hoogte van elkaars 

bevindingen en ondersteunen elkaar zo veel mogelijk.

 

ijdens de laatste controles blijkt dat slechts een enkeling 

zich niet aan de regels houdt dan wel geen (geldige) ver-

gunning heeft. Wellicht heeft dat ook te maken met de 

toename aan controles en dat niemand zit te wachten op een 

proces-verbaal. Zonder een vergunning vissen levert al een 

geldboete op van € 140,00!

Om het vissen in onze AHV-wateren ook in de toekomst te 

blijven waarborgen is een goede zorg voor de natuur, de vis-

sen en het naleven van de regels een vereiste. Dat betekent 

ondermeer dat, naast een goede voorlichting de afspraken 

tussen de AHV met de gemeente, waterschap, de politie, 

het Amsterdamse Bos en overige derden in de praktijk strikt 

nageleefd dienen te worden. Daar waar nodig, zal dan ook 

consequent worden opgetreden. Het bestuur zal de voor-

waarden die bij het vissen in de Amsterdamse wateren zijn 

gesteld, zo nodig aanpassen indien dit ten goede komt van 

de natuur en de vissen. 

Een onthaakmat bij het karpervissen is daar een goed voor-

beeld van. 

De eventuele aanpassingen zullen op Social Media en via 

onze Vissen magazine worden verspreid, terwijl informatie 

daarover altijd op het AHV-kantoor opgevraagd kan worden.

Handhaving,
controle
en zorg

T



omertijd, dus komkommertijd bij de AHV? 

Niets van dat alles, wat betekent dat ook 

tijdens de vakantie alles gaat, zoals het 

normaliter ook gaat en ook in de weekenden 

en bij de vakantiegangers. Nog even en het 

predicaat 24/7 kan op onze deur worden geplakt.

De gezamenlijke jeugd visdag met Zaandam, thans als orga-

nisator, Hilversum, Weesp en de AHV was wederom een suc-

ces, zodat nu al naar 2020 wordt uitgekeken. Streetfishing is 

booming, Next Level en Sportvisserij Nederland 

organiseren in Amsterdam respectievelijk op 

13 oktober en 9 november 2019 een wedstrijd. 

De bespreking tussen de beide partijen en de 

AHV verloopt voorspoedig, net als het telkens 

bijstellen van de draaiboeken.

 

Tijdens een informele bijeenkomst heeft het 

AHV-bestuur met de Algemene Utrechtse Hen-

gelsport Vereniging over een aantal zaken van 

gedachten gewisseld. En in september wordt 

een nader kennismakingsbezoek gebracht aan 

HSV Nieuwkoop en Noorden, waarbij verdere 

samenwerking ter sprake zal komen. Herman 

Sentrop is als vertegenwoordiger van de Roof-

viscommissie in het bestuur aangetreden. Het 

kantoor beschikt thans over een mobiele pin-

automaat, zodat pin-betalingen ook buitenshuis kunnen ge-

schieden. De jaarlijkse vrijwilligers dag is in eigen beheer ge-

houden wat door de aanwezigen zeer op prijs gesteld werd. 

De voorgenomen AHV-beurs heeft als gevolg van meerdere 

factoren helaas niet plaats kunnen vinden; er wordt nu on-

derzocht of deze beurs alsnog in het najaar 2019 of voorjaar 

2020 gehouden kan worden. Met betrekking tot de nieuwe 

huisvesting kunnen we melden dat de gemeente een nieuwe 

(inmiddels vierde!) projectmanager heeft aangesteld, zodat 

de weg naar een nieuw onderkomen waarschijnlijk nog lang 

is. In hoeverre de PAS-uitspraak van de Raad van State voor 

onze bouw van toepassing is, zal ook nog moeten blijken.

Het “vissterfte protocol” (voorkoming daarvan) van de ge-

meente in samenwerking met Waternet en de AHV wordt 

rond oktober 2019 bekend gemaakt. Er wordt thans conform 

het pachtcontract gewerkt aan de jaarlijkse rapportage aan 

de gemeente. De AHV is als hengelsportvereniging in een 

commercial van de Rabo-bank opgenomen. (zie YouTube 

Rabo ClubSupport)

Met de toepassing van de Green-deal (lood- en gifvrij vissen) 

wordt een aanvang gemaakt bij de komende Streetfishing 

wedstrijden; dat proces zal in 2020 verder worden voortge-

zet. Van belang is hierbij dat voor de ondernemers een over-

gangsregeling / financiële compensatie tegenover staat, nu 

zij met een oude voorraad ‘oud lood’ zitten.

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 evene-

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

toor. Bij deelneming gaat betrokkene akkoord met het bij de wedstrijd geldende reglement. Daar waar het reglement niet in voorziet, 

beslist de wedstrijdleiding. Tijdens de wedstrijden is het niet-deelnemers niet toegestaan om op het wedstrijdparcours te vissen.

DATUM TIJD WEDSTRIJD LOCATIE

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  Streetfishing Amsterdam

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

Zaterdag 9 november  Streetfishing (Sportvisserij Nederland) Amsterdam

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

wedstrijdkalender



Op 22 juni 2019 werd in Papendal door SN een themadag Toekomst van 

de Sportvisserij belegd. Informatie hierover is te lezen op de website van 

Sportvisserij Nederland. Het resultaat van het financieel onderzoek van 

de vereniging wordt eind 2019 verwacht. De vergadering onderzoekt of 

een verdere verlaging van de contributie voor 2020 haalbaar is. Daar-

naast wordt de afdracht aan de federatie en aan Sportvisserij Nederland 

onder de loep genomen; die afdracht (geld van de leden) dient in balans 

te zijn met de geleverde diensten door beide organisaties aan de AHV.

In deze editie is niemand minder dan onze nieuwe aanwinst Vis-

vrouw/-dame Nathalie van den Berg aan het woord. Ook nieuw is een 

zeer interessante serie over vismigratie en de wijze waarop dit plaats-

vindt onder de bezielende leiding van Marco van Wieringen en Rik Been-

tjes.

Onze vrijwilliger/bioloog Bart van Iterson vertelt in een interview over 

zijn doelgericht vissen als soortenjager en nimmer aflatende inzet als 

vrijwilliger. Onze Gijs Nederlof laat zien hoe je Streetfishing op een sim-

pele manier in het Amsterdamse kan beoefenen. En hoe is de visserij in 

onze aangrenzende kustwateren? Welnu, Hyppo Wanders laat zien dat 

vissen met een (vliegen)hengel een (in)spannende én lonende activiteit 

kan zijn. Marcel de Ruyter en zijn maatje struinen succesvol sierwateren 

af. De roofviswedstrijden zijn weer in volle gang en op 30 juni was het 

goed vertoeven op de Nieuwe Meer, met dank aan onze vrijwilligers 

Dennis Schmitt, Wim Schut, Leo van der Hilst en Herman Sentrop. De 

samenwerking tussen de hengelsportverenigingen Zaandam, Hilversum, 

Weesp en Amsterdam en onze federatie MidWest verdient een voortzet-

ting, gezien de geslaagde jeugdactiviteit van 29 juni.

Op 28 juni startte het SKP-weekend, een competitief evenement waar-

van Michel Groen in ‘t Woud verslag doet. Naast de roofviswedstrijden 

op de Nieuwe Meer en de karper wed-

strijd op de Bosbaan wordt op de Slo-

terplas de karper 3-daagse gehouden. 

Tot slot kan men zijn hart ophalen op 

de hengelsportbeurs in Utrecht van 29 

november t/m 1 december 2019. Leden 

van de AHV kunnen t.z.t. voor deze 

beurs een korting bon tegemoetzien!

Omissie: in de vorige editie is abusie-

velijk de foto van Hengelsportzaak Piet 

Vogel, sponsor van de Bosbaan 24-uurs 

karper wedstrijd van 16 maart 2019 

niet geplaatst. Bij deze alsnog!
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Op een tropische zaterdag in juni verzamelde zich ruim 80 jeugdige 

hengelsporters tussen de 9 en 17 jaar aan de waterkant in Zaandam. 

Deze dag die door diverse hengelsportverenigingen en Sportvisserij 

MidWest Nederland werd georganiseerd, stond volledig in het teken 

van de jeugd.

iet alleen vanaf de kant werden de vissen met kunstaas, boilies en voer-

korven belaagd; ook diverse bootvissers namen de enthousiaste jonge 

sportvissers mee en leerden ze van alles over het verticalen op snoek-

baars. “Bij deze dag is het niet alleen van belang dat we de jeugd dingen 

leren, maar ze ook eens kennis laten maken met andere technieken binnen 

de hengelsport. Zo konden ze plaatsnemen op een zitkist, maar ook ervaren 

of het trendy streetfishing iets voor hun is. Daarnaast willen we zorgen dat 

deze generatie hengelsporters denkt aan de toekomst van de sportvisserij, 

waardoor we de jeugd nu al kennis lieten maken met diverse loodvervan-

gers.”

Hoewel de vangsten door het ongunstige weer tegenvielen ontving de or-

ganisatie veel positieve reacties. “Er werd zowel voor goed materiaal als 

voldoende drinken gezorgd.”

Het was dit jaar de derde keer dat het evenement werd georganiseerd en de 

organisatie ziet een groei in het aantal deelnemers en vrijwilligers. “We zien 

dan ook een nog leukere jeugdvisdag in 2020 tegemoet!” Houd dus onze 

social media in de gaten voor; waar, hoe en wanneer.

TROPISCHE JEUGDVISDAG 
EEN GROOT SUCCES

N
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oor schepen is het sluizencomplex van IJmuiden de toegangspoort 

tot het Amsterdamse Havengebied. De sluizen vormen echter ook de 

voordeur voor trekvissen als paling en driedoornige stekelbaars. De 

eerste soort dient zich in het voorjaar aan als glasaal om in de binnen-

wateren op te groeien tot volwassen paling. Driedoornige stekelbaars 

wil zich in het binnenwater juist voortplanten. Onderweg naar de sloten 

en kanalen in het achterland, komen ze verschillende barrières tegen in 

de vorm van gemalen en schutsluizen. De terugweg naar zee is vooral 

voor de volwassen paling (schieraal) niet altijd eenvoudig.  

HANDEN INEEN

De afgelopen jaren hebben de waterbeheerders rondom het Noordzee-

kanaal veel geïnvesteerd in het aanleggen van vispassages, zowel tus-

sen het Noordzeekanaal en de polders als in de polders zelf. Een mooi 

voorbeeld is de dit voorjaar geopende passage bij Gemaal Nauerna. Om 

te zien of de gekozen oplossingen ook goed werken, hebben de vol-

gende partijen rondom het Noordzeekanaal de handen ineengeslagen: 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap 

van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie Noord-Hol-

land, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, 

Sportvisserij MidWest Nederland, Port of Am-

sterdam en gemeente Amsterdam. 

Gezamenlijk is de effectiviteit van een aantal 

vispassages onderzocht in een grootschali-

ge monitoring naar de intrek van glasaal en 

driedoornige stekelbaars en de uittrek van 

volwassen (schier)aal. Momenteel loopt er 

bovendien een onderzoek naar het migratie-

gedrag van zoetwatervissen in het Noordzee-

kanaalgebied.  

ZENDER ONDERZOEK SCHIERAAL

In het najaar van 2017 is de uittrek van schieraal onderzocht vanuit 

omliggende polders en boezems tot voorbij de zeesluizen in IJmuiden. 

Hierbij is gebruik gemaakt van een tweetal zender-technieken. 

Een deel van de dieren (330 stuks) is voorzien van een zendertje met 

een batterijtje, een VEMCO zender, die onder verdoving is ingebracht. 

Deze zender geeft periodiek een geluidsignaal dat over enkele honder-

den meters kan worden gedetecteerd. Door ontvangers (64 stuks) aan 

weerszijden van vispassages en het kanaal te plaatsen kan vastgesteld 

worden of de aal dat punt al dan niet is gepasseerd.

Het grootste deel van de dieren (2144 stuks) heeft een zogenaamde 

PIT-tag meegekregen. Ze zijn vergelijkbaar met de chip die in huisdieren 

worden aangebracht. Het bereik is beperkt tot minder dan 1 meter. Vis-

sen kunnen alleen worden geregistreerd als ze vlak langs een ontvanger 

zwemmen, bijvoorbeeld als deze in een vispassage is opgesteld, of bij 

vangst in een fuik. 

Beide systemen maken gebruik van een unieke code waarmee individu-

ele vissen herkend kunnen worden. De ruim 3,5 miljoen(!) unieke detec-

ties hebben een schat aan informatie opgeleverd over de routes die de 

schieralen op weg naar zee nemen. 

INTREK GLASAAL

In het voorjaar van 2018 is de aandacht verlegd naar de intrek van 

glasaal en driedoornige stekelbaars. De visjes werden onder verdoving 

voorzien van een onderhuids kleurmerk, een Visible Implant Elastomer 

(VIE-tagging). Met UV-lampen kunnen deze kleuren zichtbaar gemaakt 

worden. Gedurende een aantal weken zijn vissen gevangen, getagd en 

weer uitgezet. Per soort en per groep/uitzetmoment kregen de dieren 

een unieke kleur of kleurcombinatie.

Terugvangsten werden gedaan met zogenaamde glasaalcollectoren, 

maar ook in de kruisnetten van de vrijwilligers die al enkele jaren het 

aanbod van trekvissen in het Noordzeekanaal monitoren. 

Het Noordzeekanaal is een belangrijke route voor vissen die tussen het zoete 

binnenwater en de zee trekken. Aal (paling) en driedoornige stekelbaars zijn 

daarvan de bekendste voorbeelden. Sinds 2017 doen de waterbeheerders en 

andere partijen gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit van vispassages en 

resterende knelpunten in de migratieroutes. De resultaten van de onderzoeken 

worden gebruikt om trekroutes verder te optimaliseren zodat de visstand in 

de regio verbetert. Dit is het eerste artikel in een reeks over deze omvangrijke 

monitoring en gaat vooral over ‘hoe en waar’.

MONITORING 
TREKVISSEN 
NOODZEEKANAAL 
EN OMMELANDEN

TEKST & FOTOGRAFIE MARCO VAN WIERINGEN & RIK BEENTJES
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Dit artikel is deel 1 van een serie. In volgende artikelen zullen de 

resultaten van deze onderzoeken per gebied worden toegelicht. Kunt 

u niet wachten, kijk dan op de website: https://www.helpdeskwater.

nl/onderwerpen/water-ruimte/ecologie/ecologische/.



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. 

Het gebruik van het woord internet vindt zijn oorsprong in 1974. Niet 

dat we in die tijd al een volwaardig netwerk hadden, nee, in tegendeel. 

In die tijd waren een aantal computers binnen een organisatie met el-

kaar verbonden en werd die verbinding zo nu en dan gebruikt om met 

elkaar te communiceren, meer een bijzaak dus.

oor de grondslag van het internet moeten we toch echt verder terug in de 

tijd, namelijk 1969. Het bedrijf ARPA, een dienst van het Amerikaanse minis-

terie van Defensie, was begonnen een computernetwerk op basis van pac-

ket switching toe te passen, een wachttijdtheorie en andere technieken zorgden 

ervoor dat zij een erg robuust systeem wisten op te zetten. Het duurde even 

maar op 1 januari 1983 stapte ARPANET over op de TCP/Internet Protocol tech-

nieken en daarmee was het internet in zijn huidige technische vorm een feit. 

Het meeste gebruik vond plaats in de vorm van email of bestandsoverdracht.

In 1991 ontstond het Wereld Wijde Web-project waarin standaarden werden 

ontwikkeld in de vorm van software die vrijelijk over de gehele wereld beschik-

baar zou worden gesteld. De plaatsing van onderzeekabels in de oceanen zorg-

de ervoor dat we met elkaar konden communiceren.

De ontwikkeling van de Mosaic-webbrowser in 1993 was de definitieve door-

braak en hierdoor werd het internet opengesteld voor bedrijven en particulie-

ren. Wist je trouwens dat het bedrijf Pizza Hut in 1994 één van de eerste bedrij-

ven was die het Wereld Wijde Web commercieel inzette om de mogelijkheid te 

bieden online bestellingen te doen?

ECONOMIE 

Het internet is ook om economische redenen niet meer weg te denken en vanaf 

het begin zodanig gebouwd dat het netwerk stabiel blijft. Zelfs wanneer er een 

kabel beschadigd wordt, zorgt het systeem ervoor dat de data door het gebruik 

van verschillende routers worden omgeleid. 

Toch ging het al een keer mis. Namelijk op 20 januari 2019 viel op de Tonga 

eilanden het internet (en dus ook telefonie) uit als gevolg van een breuk in de 

glasvezelkabel naar Nieuw Zeeland. De economie viel tijdens die breuk, die 14 

dagen duurde, zo goed als stil. Een noodplan met satelliettelefoons bood toen 

enige oplossing. 

CONCLUSIE 

Mocht het onver-

hoopt een keer in 

Nederland mis-

gaan, pak dan ge-

woon je hengels 

en communiceer 

met de vissen! 
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Onze vereniging heeft haar medewerking verleend aan 

de “Rabo ClubSupport” reclame. Deze campagne biedt 

de mogelijkheid om onze vereniging in te schrijven om in 

aanmerking te komen voor investeringen, bijvoorbeeld 

voor onze jeugd. 

e inschrijving is inmiddels gerealiseerd maar er valt meer 

te doen. Het is namelijk de bedoeling dat wij als vereniging 

zoveel mogelijk stemmen binnenhalen. De stemperiode 

begint 27 september en loopt t/m 11 oktober 2019. Rabo Club-

Support is een niet te missen kans om onze eigen bestedings-

doelen te realiseren en onderdeel te worden van een campagne 

die lokale clubs, stichtingen en verenigingen in het zonnetje 

zet. Hiermee wordt de buurt een beetje beter gemaakt en vie-

ren we samen de winst. Dus; “surf vanaf 27 september naar 

Rabo ClubSupport” en breng jouw stem uit!!!

D

AHV IN
RABOBANK
COMMERCIAL
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Als sportvisser ben je als geen ander bij de natuur betrokken. Een 

groot deel van onze vrije tijd speelt zich daar af. Dat kan al om de 

hoek, in je woonwijk, buiten de stad of verderop in de provincie. 

We ondernemen er zelfs reizen naar het buitenland voor. Daar (en 

hier) genieten we van al die zichtbare maar vooral ook onzicht-

bare natuur. Want de echte wildernis is onder water te vinden, 

ook in Nederland.

aar is dat ook echt zo? Sloten, polders, kanalen zijn 

allemaal met mensenhanden aangelegd. Zelfs onze 

plassen hebben die ontstaansgeschiedenis. En veel van 

al die daar aanwezige bewoners zijn er ook niet vanzelf 

gekomen. De karper bijvoorbeeld is ooit door mensen ge-

introduceerd. En elke zichzelf respecterende visvereni-

ging spant zich in om haar viswater te onderhouden. 

Door schoonmaakacties maar ook door visuitzettingen. 

Je zou dus enigszins negatief kunnen stellen dat al die 

natuur waarvan wij genieten, aangeharkt is.

Daarom vind ik (vlieg)vissen in zoutwater zo spannend. 

Neem bijvoorbeeld de Hoogovens bij IJmuiden. Of de 

Maasvlakte bij Rotterdam. Het contrast is er zo groot. De 

hele omgeving is door mensen aangelegd, niets is er ‘van-

zelf’ ontstaan. En tegen al dat kunstmatige klotst de echte 

natuur in volle kracht. Want de zee is daar één brok na-

tuur. Het water is echt en oneindig, de bewoners komen er 

ZEEBAA(R)Sboven
ZEEBAA(R)S

M

TEKST & FOTOGRAFIE HYPPO WANDERS
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van ‘nature’ voor en zijn nooit uitgezet. Je vist er 

in de echte wildernis.

Ik kom er graag in de zomermaanden. Als bij-

voorbeeld de fint massaal optrekt. Een bijkans 

mysterieuze ervaring, ineens zijn ze er en lijkt 

het niet op te kunnen. Waarna ze als bij tover-

slag vertrokken zijn, niemand weet waarheen. 

Of neem de zeebaars. Ook al lijkt het dat die 

zich hier permanent heeft gevestigd, op sommi-

ge plekken kun je hem het hele jaar door van-

gen. De Duitsers hebben voor deze vis een meer 

passende naam: Wolfsbarsch. Het is dé rover van 

onze kust. Ze jagen vaak meedogenloos in groe-

pen, niets kan hen dan ontsnappen. Agressie ge-

koppeld aan brute kracht, een van de toppers 

binnen de Nederlandse sportvisserij.

Je kunt op verschillende manieren op zeebaars vissen. Met 

natuurlijk aas, met kunstaas aan de spinhengel en met de 

vliegenhengel. Dat laatste heeft mijn voorkeur. Het lijkt 

soms ontmoedigend, staande met een vliegenhengel aan 

die enorme plas met water. Je werpt meestal maar een 

meter of twintig ver, een topper haalt dertig meter. Terwijl 

de zee zich honderden kilometers voor je uitstrekt. En dat 

werpen valt ook al niet mee met een hoge dijk achter je 

en een felle tegenwind in je snufferd. Staande op spek-

gladde stenen, wankelend naar de rand van het water. 

Een verkeerde beweging en je valt en je breekt je hengel. 

Of erger.

Het lijkt allemaal onbegonnen werk, dat vissen met de 

vliegenhengel op zeebaars. Maar dat is het niet. Zeebaars 

jaagt graag op jonge(ere) prooivis. En die zwemmen op 

hun beurt in scholen en graag in de buurt van schuilplaat-

sen. Tussen de stortstenen van dammen of dijken bijvoor-

beeld. Bij afgaand water raken die prooivissen die schuil-

plaatsen kwijt waardoor ze kwetsbaar worden. Rovers 

als de zeebaars zijn dan altijd in de buurt om hun slag te 

slaan. Dus ver werpen is helemaal niet nodig, de zeebaars 

zwemt soms voor je voeten. Kijk ook uit naar andere plek-

ken waar kleine vis in de problemen kan komen. Plekken 

waar het stroomt bijvoorbeeld, uitgangen van gemalen, 

een spui dat zoetwater uitslaat. Of stroomnaden. Allemaal 

herkenbare stekken die de moeite waard zijn.

Veel spulletjes heb je niet nodig. Een stevige vliegenhen-

gel in de aftmaklasse 6 of 7. Desnoods de vliegenhengel 

die je al gebruikt voor het vissen op snoek. Het mooist is 

als je beschikt over drie typen vliegenlijnen: drijvend, in-

termediate en snelzinkend (di3). De reel moet letterlijk te-

gen een stootje kunnen. Ook al is die zoutwaterbestendig, 

vergeet hem niet meteen na je trip af te spoelen in ruim 

zoet water. Als leader voldoet anderhalve meter nylon met 

een dikte van minimaal 25/00mm. Een doos gevuld met 

verschillende streamers maakt het plaatje compleet. Kies 

de streamers niet te groot en niet te zwaar. De standaard 

baarsstreamers die je in het zoete al gebruikt voldoen. Ver-

der is een waadpak met stevige schoenen een aanrader. 

Net als een lijnmandje. Want daarmee voorkom je dat de 

losliggende lijn tussen de stenen vastraakt en beschadigd 

wordt. Zonnebril en pet op, en een beetje zelfvertrouwen, 

succes is dan verzekerd!

Veel groter 

kunnen 

contrasten niet 

worden dan bij 

het vliegvissen 

op zeebaars.

Kijk voor een fraaie fotoreportage over het vliegvissen op zeebaars in De 

Digitale Vliegvisser uitgave 5. Deze gratis uitgave van de Vereniging Nederlandse 

Vliegvissers is te downloaden op www.dedigitalevliegvisser.nl

Enige acrobatiek is bij het zeebaarsvissen soms wel vereist.
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kleine zwarte nimfen met gele kopjes en die lijken erg in 

de smaak te vallen. En ook al zijn niet alle vissen van mon-

sterformaat, het plezier is er niet minder om. De fun is nog 

groter wanneer een snoek wel iets ziet in de kleine nimf 

van mijn maatje. Zijn aftma 2 hengeltje staat zo krom als 

een hoepel en de leader blijft heel want de snoek blijkt 

keurig in de lip te zijn gehaakt. Pas wanneer de snoek in 

het landingsnetje begint te krokodillendraaien breekt de 

12/00 tip. Een erg leuke bijvangst zo tijdens het vliegvissen 

op voorn in het voorjaar.

DOUBLET 

We schuiven een paar meter op en daar is het ook raak. 

Op deze stek liggen de blankvoorns echt dik en het duurt 

dus ook niet lang voordat wij weer aanbeten krijgen. Mijn 

maat vist met twee nimfen tegelijk wat hem regelmatig 

doubletten van voorns oplevert. Voor beginnende vlieg-

vissers kan het vissen met twee nimfen een probleem zijn. 

Het werpen vraagt namelijk wat aandacht omdat de twee 

nimfen de neiging hebben in elkaar te draaien. Maar een-

maal dit onder de knie dan is de kans groot op ouderwetse 

doubletten.

Het is schitterend voorjaars-

weer en ik wandel met mijn 

maatje over een met stenen 

bezaaid paadje dat parallel 

langs het gekozen sierwater-

tje loopt. In onze handen dra-

gen wij een lichte vliegenhengel met ons mee. Al vanaf 

het pad zien wij behoorlijk wat activiteit in het water en 

daarom kunnen wij niet wachten met het strekken van 

onze lijnen. Wanneer wij zachtjes door het gras richting 

waterkant lopen zien wij massa’s speldaas onder het wa-

teroppervlak. Dan blijkt ook dat de snoeken overduidelijk 

klaar zijn met paaien. 

eregeld zien wij snoeken sprongen maken die verge-

lijkbaar zijn met die van Jaws. Daardoor is het nog even 

zoeken waar de grotere witvis exact zit, want ze wor-

den van links naar rechts opgejaagd. En niet alleen door 

de snoeken, de vele aanwezige futen hebben ook wel zin 

in een mals visje. Toch geven de op de leader bevestig-

de beetverklikker al snel de eerste tikken door. De eerste 

blankvoorns komen binnen handbereik. We gebruiken 

IK KAN NIET
WACHTEN TOTDAT 

HET WINTER IS

G

Deze snoek zag wel wat in die zwarte nimf

TEKST & FOTOGRAFIE MARCEL DE RUYTER
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OH, OH...

Wanneer ik iets dichter naast mijn maatje ga 

staan en ook ik weer enkele blankvoorns heb 

gevangen, haak ik op enige afstand ineens 

een ruisvoorn. De vis is niet erg groot en komt 

in eerste instantie makkelijk mee, maar dan 

voel ik ineens dat het mis is. De ruisvoorn be-

gint namelijk wel erg zwaar te worden. “Oh, 

oh” is het eerste wat uit mijn mond volgt. Wanneer ik iets 

harder trek zie ik wederom een snoek naar boven komen 

die mijn gehaakte ruisvoorn als een soort T-bone steak vast 

in de bek heeft. Wat ik ook doe, de snoek laat niet los en 

het komt zelfs bijna tot het scheppen van de snoek. Echter 

op dit moment beseft de snoek waarschijnlijk dat het fou-

te boel is en laat los. De ruisvoorn is behoorlijk gehavend, 

maar zwemt gek genoeg nog weg na het terugzetten. Het 

blijft hier echter niet bij, want enige tijd later krijgt mijn 

maatje weer een aanbeet wat weer alles weg heeft van 

snoek. Een kleiner exemplaar heeft wederom de mini nimf 

gepakt, die keurig in de lip gehaakt is. En daardoor gaat 

ook nu alles weer goed en kunnen wij ook de volgende 

snoek gewoon landen. 

POLDERGOUD

Na enige tijd loop ik iets verder naar een vernauwing van 

het watertje waar een rietkraag loopt. Uit ervaring weet 

ik dat ruisvoorns - en voornamelijk de grotere exempla-

ren - zich hier vlakbij kunnen ophouden, want ik heb ze 

hier eerder gevangen. Ik stel mij strategisch op en weet 

in een vloeiende beweging mijn nimf exact voor de riet-

kraag te parkeren. Wanneer ik deze laat afzinken en de 

lijn zachtjes wil binnen strippen voel ik direct weerstand 

en de indicator vliegt weg onder water. Als ik de haak zet 

voel ik direct dat het een flink exemplaar is die meteen het 

wateroppervlak opzoekt. “Dat moet poldergoud zijn”.

Ik strip de vis binnen en weet met de hand een schitteren-

de ruisvoorn te landen. Nadat ik snel een fotootje van de 

ruisvoorn heb gemaakt en de vis in het water heb terug-

gezet, leg ik direct weer mijn lijn in dezelfde richting we-

tende dat er nog een paar kunnen volgen. En inderdaad 

ook op de tweede en derde worp haak ik een paar fraaie 

ruisvoorns. Daarna lijkt de stek te zijn verstoord en daar-

om kies ik ervoor om later nog eens terug te komen.

DOORGEWINTERD

Ieder voorjaar ga ik wel een paar keer met de vliegenstok 

op pad en merk ik hoe leuk dit is. Daar waar de andere 

doorgewinterde roofvisser alleen maar onderhoud pleegt 

op materiaal, vis ik stug door. Niet alleen met de vlieg, ook 

al is deze techniek een erg leuke en effectieve manier van 

vissen. Zeker in het voorjaar wanneer het water langzaam 

opwarmt en allerlei insecten tot leven komen. Mijn maat 

gaf al aan om eens in de winter mee te gaan en dan met 

de vlieg op grote wintervoorns te gaan vissen. En om heel 

eerlijk te zijn kan ik niet wachten tot het weer winter is!

Een ouderwetse doublet

Poldergoud!
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nopenpraat

eel soms worden voornamen van sportvissers 

aan een bepaalde knoop verbonden. Altijd 

hebben deze personen dan een waardevolle 

bijdrage geleverd op dit gebied. Misschien nog 

wel belangrijker .. deze ook gedeeld met alle 

hengelsporters zodat wij ook ons voordeel ermee 

kunnen doen. We hebben het ditmaal over Lefty’s 

lus knoop, een non slip knot van de Amerikaanse 

vliegvisser en auteur Lefty Kreh. Lefty overleed in 

2018 en was een pionier op het gebied van het 

zoutwater vliegvissen. Hij heeft met zijn versie 

van de Non Slip Loop Knot zijn naam voor eeuwig 

gevestigd. Van deze knoop circuleren vele versies 

waarvan er 3 á 4 veel gebruikt worden door 

sportvissers en met name door de vliegvissers.

Voor deze Lefty’s lus knoop start je met een 

simpele overhandse knoop in de leader. Vervolgens haal 

je de lijn daarna door het oogje van de vlieg. Breng de lijn 

terug en haal deze opnieuw door de overhandse knoop in 

dezelfde richting als zojuist. Nu maak je afhankelijk van de 

lijndikte 4 tot 5 wikkelingen rond de leader. Bij de eerste 

keer dat je een dergelijke knoop legt lijkt het altijd wel of 

4 of 5 x

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”

H

de verbindende factor in beeld

TEKST & ILLUSTRATIES SJOERD SCHRASSEN

je een hand tekortkomt. De eerste paar keer gewoon een 

handje erbij vragen en snel zal de handigheid in ook deze 

knoop toenemen. Belangrijk is nu dat je de overhandse 

knoop tussen duim en wijsvinger beet hebt en niet meer 

loslaat. Het bepalen van de lusgrootte gebeurt terwijl je 

voorzichtig aan zowel de leader als aan het uiteinde van de 

lijn trekt. Natuurlijk even het geheel bevochtigen voordat 

de knoop zich gaat zetten en daarna de knoop goed dicht 

trekken. Rest alleen nog het stukje lijnuiteinde kort af te 

trimmen en klaar is de naar Lefty Kreh vernoemde Non Slip 

Loop Knot.

Met de Non Slip Loop Knot krijgt de kunstvlieg veel 

bewegingsruimte waardoor een natuurlijke presentatie 

mogelijk wordt. En dat de knoop sterk is bewijst deze 

succevolle dril van een grote barbeel op de Nederlandse 

Maas

Zou je graag een andere sportvisknoop in het verenigings  

blad 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.
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rijdag 28 juni was het dan zover, de start van het SKP 

weekend. Rond de klok van vier uur kregen alle deel-

nemers te horen met welk item de gevangen karper 

op de foto gezet moest worden. De wedstrijd zou om 

19:00 uur beginnen dus ben ik rond 18:00 uur richting 

waterkant gegaan.

RUSTIGE NACHT

De eerste nacht langs de waterkant verliep stil en rustig, totdat ik 

in de vroege ochtend paaiende karpers in de sloot achter mijn tent 

hoorde. Met de gedachte dat de karpers toch een keer moeten 

eten, ben ik op mijn stek blijven zitten. 

VERKEERDE VANGSTEN

Omdat een vangst uitbleef heb ik rond de middag mijn hengels 

maar verlegd en dit bleek precies op het goede moment te zijn. 

Want na vijf minuten was het raak. Het was helaas niet wat het 

moest zijn, want het was een brasem en dit weekend draait het 

toch echt om de spiegelkarper.

Al genietend van het lekkere zonnetje ging plotseling weer een 

hengel af. Zou het nu wel raak zijn? Maar nee, dit keer was het 

een mooie zeelt. Maar 

toch bij het zien van 

deze vis had ik het ge-

voel dat het een goe-

de nacht zou worden. 

En dat werd het ook!

HALF SUCCES 

Ik wilde net gaan sla-

pen toen ik een vol-

le run kreeg op mijn 

hengel. Ja hoor, een 

mooie spiegel. Dit is 

waarvoor ik meedoe!

SneI belde ik een 

vriend en die zou 

langs komen om 

mooie foto’s te ma-

ken. Net nadat ik het 

gesprek beëindigde 

begon opeens mijn 

andere hengel te pie-

pen. Ik pakte de hen-

gel en probeerde de vis 

binnen te halen maar 

hij zwom zich vast en 

schoot uiteindelijk los 

van de lijn. Wat een 

pech. Het was inmid-

dels de hoogste tijd om 

mijn ogen te sluiten.

GOEDEMORGEN

Om 05:00 uur in de 

ochtend werd ik heer-

lijk wakker gemaakt 

door één van mijn hen-

gels. Ik sprong uit bed 

en liep richting de hen-

gel maar toen begon de chaos. Tijdens het drillen ging de volgende 

hengel ook af en had ik dus een dubbele run. Eerst maar eens de 

eerste vis zien te landen, dit was weer een mooie spiegel. De vis 

maar even in de sling gedaan want ik moest aan de gang met de 

andere hengel die nog altijd piepte. De vis zat er gelukkig nog aan. 

Heel voorzichtig probeer ik ‘m te landen maar vlak voor de landing 

zag ik dat hij niet super gehaakt was en dat het ook nog een schub-

karper was. Ik ging nog voorzichtiger drillen maar tevergeefs, de vis 

schoot los. Om de verloren tijd in te halen heb ik snel beide hengels 

weer ingegooid, maar helaas geen vis meer. Ja, er was nog wel kar-

per, maar die zwommen in de sloot achter mijn tent en die waren 

nog steeds aan het paaien. Het is tijd, dus alles maar opruimen en 

op naar de volgende SKP wedstrijd!

Goede voorbereiding is het halve werk dus 

ik ben een week voordat de wedstrijd begon 

alvast gaan kijken op mijn stek of er vis zat en 

ben ik alvast gaan voeren.

EEN TOP SKP 
WEDSTRIJD
WEEKEND!

V TEKST & FOTOGRAFIE MICHEL GROEN IN ’T WOUD



GEVANGEN...

Jaar in, jaar uit. Dag in dag uit. De laatste achttien jaar stond mijn leven in het 

teken van het vangen van vis. Het liefst zoveel mogelijk of het liefst zo groot 

mogelijk. Alles moest wijken voor het hogere doel. De jacht was geopend. Ik sliep 

vaak slecht, ik at weinig en de nachten waren kort. Wuivend riet en schuimkop-

pen op een verlaten strandje waren een deel van m’n leven en voor grotendeels 

mijn vaste huiskamer.

anuari. Ik blank. Ik toon inzet, de honger is er nog steeds, maar ik blank. Alle vooraf-

gaande inzet wordt niet beloond. De nachten zijn nu ijzig koud, het riet is dor en de 

lucht donker en gejaagd. Dit moet veranderen. Ik moet op jacht! Maar op wat? Die 

luie karpers hebben het weer eens te koud en zijn in hongerstaking. Ik voel me als een 

doorgewinterde junk. Ik moet scoren! En graag een beetje snel! Waar doe ik het voor? 

Voor de meelevende buitenwereld, voor mijn ego? Het boeit niet. Ik ben in de war.

NIEUW STEKKIE

Ik klaag tegen m’n vismaten. Wat kan ik dan een moppersmurf zijn! Ik zit mezelf gewoon 

in de weg! De kroeg biedt troost. Troost en misschien nieuwe ideeën. Vrienden denken 

mee. Er wordt dus maar één meter bier besteld. Als die meter is geslonken tot nog maar 

twee biertjes, zijn er weer plannen genoeg. Volgend jaar in Frankrijk dit, de grote rivier 

dat en het IJ? Dat ga ik kraken! Hoe meer bier ik drink, hoe sneller ik daar het complete 

karperbestand vang. Ik neem nog maar een biertje. Ik word met de minuut losser. Volgend 

jaar vang ik een vijfentwintig kilo vis! En dat op het IJ! Het hoge woord kan er maar uit 

zijn. Twee slokken verder begin ik ineens tegen een vrouw te praten. Dat deed ik nooit. 

Het onderwerp veranderde alras. “Weet jij misschien nog een crème voor mijn droge 

handen?” was mijn niet al te originele openingszin. Het lokaas werkte. Ik was weer op 

jacht en opeens met compleet andere dingen bezig.

BEET!

Ik heb een date! En nog één en daarna nog één! Opeens werd ik gevangen. Gevangen 

door liefde en geluk. Het leven draait niet alleen om vangen. Het kan voor een hengelaar 

best verfrissend zijn om een keer gevangen te worden. En daar lig ik dan. Op een zachte 

onthaakmat word ik geknuffeld en gekoesterd. Ik ben in de war. Ik was toch een jager? 

Wie is hier de buit? Waarschijnlijk de liefde. Of is de buit gewoon binnen en kan ik met 

vispensioen? Stoppen met vissen doe ik nooit, maar of de zin van vangen ooit weer 

terugkomt? Het is gewoon even wennen om zelf een keer gevangen te worden.

Veel liefs,

Een columnist met vlinders. Andres de Rouville

Meer van Andres? Andres de Rouville houdt al enige jaren 

een leuk blog bij. Surf eens naar linkerflanken.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 ‘linkerflanken’.
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SLUITINGSDATUM VOLGEND NUMMER
Vóór 9 oktober 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, Rick Beentjes, Nathalie van den Berg, Michel Groen in ‘t 
Woud, Martin van Haeften, Gijs Nederlof, Jaap Que, Andres de Rouville, Marcel 
de Ruyter, Dennis Schmitt, Sjoerd Schrassen, Hyppo Wanders en Marco van 
Wieringen.

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.
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Bestel uw ticket online met
25% korting en maak kans op een
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t.w.v. € 6000,-
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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


