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De tijd vliegt snel, gebruik hem wel is een bekend ge-

geven, zo ook voor ons vernieuwde Vissen magazine. 

Of de tijd ook goed is benut, is aan de lezer. Van 2019 

 nemen wij binnenkort afscheid en staan wij met z’n al-

len weer voor een nieuwe uitdaging in 2020.

it jaar heeft een organisatorische en financiële doorlich-

ting van onze vereniging plaatsgevonden. Verder is Vis-

sen magazine vernieuwd en dankzij de inbreng van jullie 

allen, onze betrokken schrijvers, winkeliers en adverteerders 

zijn wij gezamenlijk een mooi pad ingeslagen en dit is pas de 

eerste stap van onze reis. Dat vieren wij met deze Special Edi-

tion. De uitgave is wederom gelardeerd met prachtige beleve-

nissen van jong en oud en met de inbreng door beide seksen.

Als bestuur zijn wij verheugd om telkens nieuwe schrijvers 

en adverteerders te mogen verwelkomen. Jullie bijdrage zien 

wij graag tegemoet. De AHV, dat zijn wij immers allemaal, 

staat voor de opgave om het vissen en het in dat verband 

recreëren in de Amsterdamse regio voor een groeiend aantal 

leden mogelijk te maken en dat ook te behouden. Om aan die 

opgave te voldoen zullen naast de bestaande activiteiten ook 

nieuwe initiatieven worden ontplooid; de plannen hiervoor 

liggen al klaar.

Aan het bestuur de taak om de transformaties te stimule-

ren, regisseren en faciliteren, in nauwe samenwerking met 

onder meer haar leden, andere hengelsportverenigingen, de 

federatie MidWest en Sportvisserij Nederland, de gemeen-

te Amsterdam, Waternet en het Amsterdamse bos. Voorts is 

een belangrijke rol van het bestuur en haar Ledenraad om de 

verenigingsstructuur en -cultuur te koesteren. Juist nu is het 

essentieel om niet alleen het goede te doen, maar daar ook 

zo veel mogelijk leden bij te betrekken. Elke betrokkenheid 

van leden (tijd en/of fysiek) vormt mede de basis van onze 

vereniging. Jongeren onder de 14 jaar krijgen een gratis lid-

maatschap bij de AHV.

Wij zitten nu in de periode met de winter in het vooruitzicht. 

Dat betekent minder drukte langs de waterkant en nog meer 

ruimte en vismogelijkheden voor de diehards. Hun belevenis-

sen zien wij graag terug in ons februarinummer van Vissen 

magazine 2020. In deze aflevering, voor elk wat wils en ook 

wederom aandacht voor de natuur; te veel om alles op te 

noemen. 

Voor nu wenst het bestuur u en de uwen een mooi decem-

bermaand toe. En veel leesplezier!

Jaap Que (voorzitter)
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Goede tweede op die lijst is de Sloterplas. Daar lag het 

accent op de jaren 1970 en begin jaren 1980 met enorme 

uitzettingen van OVB-karper, vaak spiegelkarpers. Maar 

geloof het of niet: ook op het hoogtepunt van die uitzet-

tingen werd er geklaagd over de vangsten en tot in de 

jaren negentig werd er als reactie op tegenvallende vang-

sten karper bijgezet met zelfs in 1993 alleen in de Bosbaan 

nog een uitzetting van ruim 1000 k3 (drie zomers) karpers!

e AHV (en z’n voorlopers AHB, Allen Eén en HVA) heeft 

een rijk verleden wat betreft uitzettingen van karper. 

Aan de hand van de jaarverslagen die teruggaan tot 

1950 hebben we met de Karpercommissie al die karper uit-

zettingen in kaart gebracht. Ik kan jullie verzekeren: het 

beheer was actief! De Bosbaan is natuurlijk het meest aan-

sprekende voorbeeld. Daar zijn in het verleden in een vrij 

korte tijdspanne letterlijk tienduizenden karpers uitgezet. 

nieuw AMSTERDAMS 
KARPER peil

Als Karpercommissie van de AHV krijgen we nogal wisselende reacties 

op de karperstand in en rond Amsterdam. Van: “Jullie zetten veel te 

weinig karper uit en in de verkeerde wateren” tot: “Wat een geweldige 

vissen zetten jullie toch uit!” Hoog tijd om weer eens aan de leden te 

laten zien waar we met ons karperbeheer inclusief ons Spiegelkarper-

project (SKP) mee bezig zijn.

D

TEKST JORIS WEITJENS

Britt Nijkamp met een 
snelgroeiende Special 
Carp uit de Sloterplas.
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HET ROER OM

Met de AHV nota karper beleid van 1998 waren we de 

eerste in Nederland die bij karperuitzettingen voortaan 

puur planmatig te werk ging. Daarbij werden en worden 

we geholpen door de monitoring (volgen van spiegelkar-

pers) van ons SKP. In plaats van een paar duizend kg karper 

jaarlijks (via de OVB-glijbaan) in enkele topwateren te la-

ten glijden, werd karperbeheer langzamerhand maatwerk 

voor tal van AHV-wateren. De bedoeling daarvan was en 

is dat we het aantal wateren en watertjes waar je mooie, 

grote karpers kunt vangen, uitbreiden en over ons hele 

gebied verspreid te vinden zijn. Dat is goed gelukt. Thans 

zijn er talloze wateren waar je mooie en grote (zelfs 20 kg 

plus) door de AHV uitgezette karpers vindt. Denk bijvoor-

beeld aan alle boezemwater (kanalen grachten, riviertjes) 

rond Amsterdam, maar ook aan zandwinplassen als de Ou-

derkerkerplas en de Noorder IJplas en verder aan heel veel 

kleinere polders en wateren. 

VERGRIJZING 

Ondanks die spreiding aan groot groeiende karper valt 

het op dat veel karpervissers althans emotioneel trouw 

zijn gebleven aan de bekende karper wateren van de AHV: 

de Bosbaan en de Sloterplas. En juist die wateren hebben 

een metamorfose ondergaan. De Sloterplas is een verhaal 

op zich. In de jaren 1980 tot circa 2000 zwom daar een 

bezetting aan karper rond van ruim 3000 stuks met een 

gemiddelde van 10 kg. Dat is heel pittig voor een zandwin-

plas van (inclusief zijwateren) 100 ha. Het was de tijd dat 

de Sloterplas werd omgeven met tentjes. Karpervissers van 

overal vandaan kwamen naar de plas om een weekendje 

karpers te scoren. En wat meer was, ook voor de typisch 

Amsterdamse struiner viel er, vooral in het voorjaar/zomer 

heel veel te beleven. Bij bijna elke brug in de zijwateren 

lag karper die gewoon met korsten brood met succes be-

laagd konden worden. 

Toch was de ‘vergrijzing’ van het karper bestand toen al 

gaande en duidelijk was dat het oude bestand flink zou 

gaan krimpen. Beheren is vooruitzien. Lokale karpervis-

sers verklaarden ons destijds voor gek dat we eind jaren 

negentig met onze onderhoudsuitzettingen in de Plas be-

gonnen, maar achteraf is iedereen daar blij mee. 

Met de krimp veranderde de visserij. Je moest steeds meer 

moeite doen om de zwaar beviste karpers te vangen. 

Bovendien baalden veel karpervissers van de beschadigde 

bekken van de bejaarde karpers. De Plas werd langzaam 

minder populair. Het water werd steeds helderder en 

onderwaterplanten tieren welig. Beproefde vismethodes 

werkten dan niet meer en aanpassing is een vereiste 

geworden. Vooral voor karper vissers die de good old times 

hadden meegemaakt was het een hard gelag. Niet alle 

karpervissers hebben behoefte aan nieuwe uitdagingen. 

BEGRENSDE KEUZE

Maar al zouden we het karperpeil op de Sloterplas willen 

verhogen, er zit gewoon niet meer in. Anders dan vroeger 

zijn we als AHV niet meer de (enige) baas over het visstand 

beheer. De waterbeheerder toetst en oordeelt. Waternet 

is de laatste jaren op allerlei manieren bezig de waterkwa-

liteit van de Plas te verbeteren. Als AHV mogen en willen 

we die maatregelen niet dwarsbomen door de karperstand 

(weer) kunstmatig op te pompen. Door het laten zien van 

cijfers over het gevoerde beheer en begrip te kweken voor 

onze hobby hebben we met moeite in 2011 voor elkaar 

gekregen dat we (voorlopig) weer toestemming hebben 

Wie zaait zal 

oogsten. Vanaf 

2006 worden 

er bij de AHV 

ook steeds 

vaker en meer 

edelschubs 

uitgezet. Theo 

Mittendorff 

met een snel 

gegroeide 

edelschub van 

een nieuw 

uitzetwater.
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voor beperkte onderhoudsuitzettingen in de Plas. Als we 

ons daar niet naar schikken riskeren we zelfs een geheel 

uitzetverbod/voerverbod.

TEL JE ZEGENINGEN

Het is duidelijk dat de karper bezetting van nu in geen 

verhouding meer staat tot vroeger, maar we zijn wel over 

de ergste dip heen. En met gecontinueerde onderhouds-

uitzettingen en de keuze voor uitzetkarper 

met een goede en lange levensverwachting 

is de prognose dat het peil vanaf nu weer 

iets gaat stijgen. 

Bij uitzettingen leggen we nog meer de na-

druk op kwaliteit en variatie. Om die varia-

tie te bevorderen zijn we steeds meer edel-

schubkarpers uit gaan zetten: gekweekte 

schubkarpers, liefst met een hoge bouw en 

betere groeipotentie dan de reguliere ver-

wilderde schubs. En dat betaalt zich uit. De 

Sloterplas heeft nu een prachtig gevarieerd 

karper bestand. Een mix van jong en oud, 

hoog gebouwde edelschub en spiegel, kale 

en mooi beschubde, snel groeiende en lang 

groeiende en een behoorlijk percentage 

verwilderde schubs. Ander pluspunt is het 

‘papegaaienbekkenprobleem’, dat dankzij het verdwijnen 

van overbezetting en meer verantwoorde karper visserij 

op de Sloterplas voorlopig onder controle is

ALTERNATIEVEN

Dat er ondertussen (meer) behoefte is aan AHV-water waar 

iedereen karpers kan vangen, is wel duidelijk. We zijn niet 

allemaal specialisten die genoegen nemen met één karper 

in tien uur vissen. Overigens hebben we genoeg wateren 

waar het wemelt van de karper. Gek genoeg kom je daar 

amper een karpervisser tegen. Het gaat dan om ondiepe 

polders gedomineerd door verwilderde schubs. Denk 

aan de Watergraafsmeer, de Osdorper binnenpolder, de 

Bijlmerweide en tal van andere polders. In enkele van die 

polders zetten we om de variatie te vergroten af en toe 

een paar teiltjes kweekkarper uit. Het is maar dat je het 

weet. 

Maar het gaat hier ook om de sociale functie van karper-

vissen en dan heb je een maximale bereik- en bevisbaarheid 

nodig. De Bosbaan kan qua inrichting en bestand nog wel 

enigszins aan de wensen voldoen, maar dat blijft helaas 

voor ons een water waar de functie roeien prevaleert. 

En die populaire karper vijvers dan waar je met z’n allen 

omheen kan zitten en waar het karperpeil tot grote hoogte 

wordt opgestuwd door uitzettingen? Met de Karpercom-

missie houden we onze ogen en oren open voor  kansen 

om dergelijke wateren in te richten. We zullen daarbij in 

ons advies aan bestuur en commissie waterbeheer altijd 

wel afwegen of (gezondheid en leven van) karper niet te 

zeer wordt opgeofferd aan ons genoegen om in korte tijd 

heel veel karpers te vangen. 

Voor nu: ga vooral eens op avontuur! Er zwemmen bij jou 

in de buurt tegenwoordig zeker meer prachtige door ons 

uitgezette exemplaren en groter rond dan je denkt! En 

vergeet die spiegelkarpers niet te melden! Op spiegelkar-

permelden@outlook.com zit je altijd goed.

Giel Buree wist deze indrukwekkende spiegelkarper van ruim 20 kg te vangen: 

een in 2006 uitgezette kruising Valkenswaard/Villedon

Roy Nijkamp met een Tsjechische schone uit de Sloterplas.
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p een tropisch warme avond rinkelt de telefoon. Het 

is mijn vismaat uit Amstelveen en hij klinkt ongerust 

aan de andere kant van de lijn. Volkomen terecht als ik 

het filmpje zie dat ik twee minuten later van hem binnen 

krijg. Ruim 40 karpers happen nog gretiger naar lucht, 

dan dat ze normaal naar mijn aas zouden doen. Met het 

zweet druipend van mijn rug pak ik zo snel als ik kan even-

tueel benodigde spullen bij elkaar en race met mijn vader 

achter het stuur naar de plaats van bestemming. Missie 

red de vissen is gestart! Ik schakel vrijwel meteen na de 

melding het calamiteitenteam van Sportvisserij MidWest 

Nederland in. Zij beschikken over een aanhanger vol met 

uiteenlopend apparatuur dat wellicht goed van pas kan 

komen. Het zuurstofgehalte in het water is gedaald naar 

0,8 mg/L. Gebruikelijk is dat rond de 7,0 mg/L. Een zeer 

ernstige situatie dus!

De hele nacht wordt er extra zuurstof aan het water toe-

gevoegd. De vogels zingen net hun eerste lied als ik weer 

op de fiets stap. Terwijl half Nederland de ochtend begint 

met de lucht van een nasmeulende barbecue, een kop 

koffie of vers geroosterde boterham begin ik mijn och-

tend met de geur van dode vis. Er zit niks anders op. Met 

vijfendertig graden hijs ik mij in mijn waadpak en begin 

met het ruimen van de vissen. Samen met het team schep-

pen we heel wat ‘Cyprinus carpios’ uit het water. Ook de 

beluchter gaat opnieuw snel te water om het water van 

extra zuurstof te voorzien. Maar er is een veel groter pro-

bleem. Negentig procent van het water is bedekt met een 

dikke, groene laag kroos. Zuurstof kan op die manier on-

mogelijk gevormd worden onder water. De waterschappen 

zijn al op de hoogte en bekijken dezelfde ochtend nog de 

mogelijkheden. Helaas is dit niet de enige plek waar vissen 

in nood verkeren, er volgt al snel een nieuwe melding. De 

gemeente neemt het beluchten over en de waterschappen 

zoeken een oplossing voor het waterkroos. “Het had veel 

eerder voorkomen moeten en kunnen worden”, aldus het 

calamiteitenteam en de gemeente Amstelveen.

Of we nou aan de quinoa gaan of niet, het in de gaten 

houden van het welzijn van onze onderwatervrienden 

blijft tijdens deze tropische zomers belangrijk. Herkent u 

vissen in nood, wanneer dan ook? Neem dan direct  contact 

op met de hengelsportvereniging (020 - 626 49 88) of bui-

ten kantooruren met het Waternet (0900 - 9394)! Bel in 

extreme nood de brandweer voor tijdige beluchting!

Het klimaat verandert. 

Dat is niet alleen voor ons 

hengelsporters te merken. 

Ook onze beschubde 

vrienden onder het 

wateroppervlak krijgen 

het zwaar te verduren 

tijdens de tropische 

zomers van deze tijd. Zo 

ook afgelopen zomer in 

diverse wateren van de 

AHV. 

VISSEN
HEBBEN
HET
ZWAAR

O

TEKST & FOTOGRAFIE DAAN RIJPKEMA
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Winters ga ik er vaak op uit met 

zo weinig mogelijk materiaal. 

Geen gesleep met grote viskisten, 

emmers lokvoer en complete packs 

met veel vaste stokken. Een paar 

telescopische stokjes van vier en vijf 

meter is vaak al meer dan genoeg. 

Die stokjes zijn vaak al voor een Euro 

of vijftien bij je plaatselijke hengelsportwinkel te koop. 

Vraag even aan de winkelier of hij er een Stonfo connector 

op plaatst zodat jij je tuigje er vlotjes aan kunt monteren. 

Zorg dat je een paar tuigen van vier of vijf meter bij de 

hand hebt. Het vissen op voorn is een snelle visserij en 

dat betekent dat je slanke dobbers nodig hebt van 1 tot 

3 gram. Gebruik een nylonlijn van 18 0/00, een haakje 16 

of 18 met een lange steel eraan en klaar is Kees. De gro-

tere voorn zwemt vaak net iets boven de bodem en dat 

betekent dat je je verzwaringskorrels (loodjes) een centi-

meter of twintig boven je haak bevestigd. Doordat je het 

lood in bulk net boven je haak bevestigd, zakt je be-aasde 

haak snel naar de bodem. Op die manier krijgen de kleine 

voorntjes minder kans om je aas al op half water te pak-

ken. Zorg ervoor dat je beaasde haak net iets boven de 

bodem ‘staat’. Secuur uitpeilen is dus belangrijk. 

SIMPEL IS HET MOTTO

Hou het aas zo simpel mogelijk. Wat maden, casters, hen-

nep en mais is vaak al voldoende. Ik neem zelf ook nog 

altijd wat piertjes mee voor het geval dat. Daarnaast neem 

ik ook altijd een paar zakjes van die gekleurde rubberbal-

letjes van 4 mm mee. Voorn is vaak gek op zo’n kunstaas-

je en als ze er op azen hoef je niet steeds nieuw aas aan 

je haak te bevestigen. Vooral ’s winters is dat met koude 

handen wel eens lastig. De kleuren die het best werken 

zijn overigens rood en zwart. Het is maar dat je het weet. 

Veel lokvoer hoef je niet mee te nemen. Als het zwart van 

kleur is, is het al snel goed. Paar balletjes voeren is al ge-

noeg om de voorns te triggeren om te gaan azen. Begin te 

vissen met een made en een caster of twee maden. Eerst 

eens kijken of de voorn er is en of ze azen. Blijf regelmatig 

wat hennep en casters bijvoeren. Niet te veel, net genoeg 

VIS JIJ OOK
GEWOON DOOR
IN DE WINTER?

Veel liefhebbers van het vissen met de vaste stok ruimen 

eind oktober hun hengelsportmaterialen op en  wachten 

tot de winter voorbij is. Tegen de tijd dat het april is ko-

men ze langzaam weer uit hun winterslaap en beginnen 

voorzichtig aan weer eens te vissen. Zonde, want er is in 

de winter nog een berg vis te vangen. Je moet alleen even 

weten waar en hoe. Laat in de winter de stilstaande, brede 

wateren eens links liggen en concentreer je op de grach-

ten en ondiepe haventjes in en rond Amsterdam. Er zijn 

plaatsen genoeg waar je met een stokje van maximaal vijf 

meter geweldige voorns kunt vangen. 

TEKST & FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF

Wintertijd: 

mooie, stevige 

voorns.
‘s
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om tussen je vingertoppen vast te kunnen houden. Te veel 

voeren is niet de bedoeling, de voorn moet je haakaas pak-

ken en zich niet te goed doen aan de casters die je voert. 

VERKASSEN

Als je nu merkt dat je op een stek zit waar geen voorn aast, 

verhuis dan gewoon naar een andere stek. Let vooral op 

de stekken naast aangemeerde bootjes, woonboten, brug-

jes en andere obstakels. Voorn verblijft graag in de buurt 

van schuilmogelijkheden. Je bent immers niet de enige die 

jaagt op voorns. Zo’n aalscholvertje veroorzaakt vaak een 

hoop onrust onder het visbestand. 

Als  je het zo aanpakt kan het haast niet misgaan. Vergeet 

ook je Vispas niet mee te nemen. Er wordt regelmatig ge-

controleerd en een bekeuring draagt niet echt bij aan je 

goede humeur. Last-but-not-least adviseer ik je om goede 

winddichte warme kleding aan te trekken. Twee uurtjes 

vissen bij drie graden Celsius wil nog wel eens fris aanvoe-

len. Als je dat ook allemaal voor elkaar hebt ben je er klaar 

voor. Wij komen elkaar vast wel ergens in Amsterdam en 

omgeving tegen deze winter.

Klein aas, mondjes maat voeren en licht vissen. Basis voor een fijn dagje vissen.
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Voorbijgangers.

Vreemden die je passe-

ren, onbekenden die je 

aanspreken, die op je 

pad komen. Als vrouw langs de wa-

terkant zijn dat er veel. En dat is leuk. Tenminste, 

ik kan het oprecht waarderen. Ik sta m’n zagertje op mijn 

haak te schuiven en dan komt het hè, uit het niets:

“Nou, dat zie je ook niet vaak!”

Mijn favoriet: “Ben jij aan het vissen”?

En: “Ben je hier helemaal alleen?”

n die tijd hadden we nog geen mobiel-

tjes, laat staan smartphones. Maar wat 

we toen wél al hadden waren heel vrien-

delijke voorbijgangers. Terwijl ik die karper 

probeerde te temmen kwam er een vriendelij-

ke, oudere meneer langs. Hij bleef bij ons staan 

en hij had een fototoestel bij zich. Een week 

later viel er op onze deurmat in de Amsterdam-

se Rivierenbuurt dit briefje met deze foto. Dat is 

toch goud! Ik weet zijn naam niet en daar baal ik 

van. Want ik vond dat zo lief dat ik hem er nog a l t i jd 

graag voor zou willen bedanken. Zou die vriendelijke, ou-

dere meneer weten dat ik mijn hele leven lang ben blijven 

vissen en, op wat smakelijke hapjes uit het zeetje na, mijn 

vis altijd keurig weer terugzet? 

Als meisje ving ik een 

karper in de Bosbaan. 

Het was 1990 en ik weet 

nog dat dit, voor mijn 

gevoel, de allergrootste 

en sterkste vis was die ik 

ooit had gevangen. En 

dat was het ook.  Ik weet 

ook nog dat ik serieus 

een beetje paniek had en 

dat mijn vader die paniek 

juist prachtig vond. Pa 

deed een flinke stap 

opzij en liet mij dit klusje 

helemaal alleen doen. Ik 

wilde vissen, dit was mijn 

vis, succes ermee! En wat 

was ik trots en wat was 

hij trots!

I

TEKST NATHALIE VAN DEN BERG

VISSEN IS 
MEER DAN 
VANGEN
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Joh, als ik solo ga vissen op het strand ben ik helemaal 

niet alleen. Ik ben met m’n zeetje, mijn spullen en sa-

men met mijn plan. Daarnaast beginnen er van de 10 

passanten een stuk of 8 altijd wel even een praatje 

met me. Oprechte interesse. Een vissende vrouw. Ze 

zien het blijkbaar echt niet vaak. Ze zijn ook altijd 

in een goede bui. Blij door de ruimte die ze hier om 

zich heen voelen, de zilte lucht in hun longen, ze zijn 

ontspannen en stellen me de leukste vragen. Want 

ze willen hun nieuwsgierigheid bevredigen.

DUIZEND EN EEN VRAGEN

Supervermakelijk zijn de dames die gezellig aan de 

wandel zijn, ze hebben hun “pomtiedom” modus op 

AAN. Ze lopen me in eerste instantie straal voorbij en 

hopla, daar zijn ze. Ze cirkelen terug!  “Ik moet jou 

toch eens van dichtbij bekijken”.

Soms komen ze zelfs terug met een wijntje of een 

bakkie koffie, schudde-

buiken van het lachen, 

dat is wat we uiteinde-

lijk doen. De dames gaan 

helemaal los: “Waar vis 

je dan op, niet… oooh 

echt?? Zwemt dat hier?? 

Zo dichtbij!? Wat doe je 

nou aan je haakjes, maar 

dat leeft toch, haal je de 

vis dan zelf van het haak-

je, wat een leuke laarzen 

heb je aan, eet je de vis 

op en heb jij het eigenlijk 

niet koud meis, we zit-

ten wat verderop in een 

strandhuisje, sta je hier morgen ook weer? Dit moet 

mijn man zien!”

Met respect en enthousiasme gaan ze weer weg en een 

kwartiertje later ontvang ik een vriendschapsverzoek op 

social media. Geef toe, we zijn geweldige wezens toch.

VISSENDE VROUW?

Ook de mannen-met-hond, of net-klaar-met-hardlopen 

(respect) komen even bij me kijken. Ze pakken het wel wat 

voorzichtiger aan dan de dames. Ze komen rustig dichter-

bij en maken eerst, heel verstandig, even oogcontact om 

te zien of ik überhaupt wel benaderbaar ben. Boven hun 

hoofd knipperen grote neonletters “Ik kom in vrede”.

Ze bekijken mijn uitrusting iets te lang en gluren ongege-

neerd in m’n viskoffer. Juist meneer, je ziet bindelastiek en 

daarnaast lipgloss. Vlakbij de pleisters en de BiFi worstjes. 

Volkomen logisch. Voor mij. Welkom in mijn wereld. Maar 

voor hun is het een vreemde gewaarwor-

ding.  Ik blijf dit toch ZO raar vinden, hoe 

kunnen mensen het nou nog steeds vreemd 

vinden dat ik daar sta te vissen? Het is 2019! 

Hoe kunnen mensen mij, als vissende vrouw, 

nou vreemd vinden! Het is 2019! Sterker 

nog, bijna 2020! Daarom ben ik zo blij dat 

voorbijgangers me durven te benaderen, 

dan kan ik hun beeld misschien wat normali-

seren. De mannen stellen vragen van een an-

der kaliber. Die vragen zijn veel meer gericht 

op het glimmende materiaal waar ik mee vis. 

“Van welk merk is dat?”, “Oh ja, echt goed spul” zeggen 

ze dan. Ook grijpen ze naar kapstokjes over hun vaders en/

of vrienden die ook heel vaak staan te vissen. Dus dan zijn 

ze zelf absoluut geen vissers, maar dan nóg geven ze me 

superhandige vis-info (waarvan ze blijkbaar denken dat ik 

het nodig heb ofzo?) die ze via-via ooit te horen hebben 

gekregen. Top! Nee echt, het komt uit goede hartjes: Lief 

hoor van jullie! Was een goed gesprek! 

Wat me verder opvalt is dat de stelletjes onder de 30 jaar 

(je kent ze wel, hand-in-hand, typisch gevalletje zon-on-

der-zien-gaan) altijd stug doorlopen. Geen idee waarom 

maar het valt op. Als er bij zo’n stelletje dan wat jonge 

kindjes dartelen is het wél weer helemaal oké en komen 

die ukkies altijd vis “zoeken” bij me. Stilletjes snuffelend 

en glurend in al mijn spulletjes, zo zoet. Ze worden zelfs 

op me afgestuurd: “Kijk, die mevrouw staat nou te vissen! 

Blij met m’n 

vangst, ik red 

me wel.

Samen met de dame die nog nooit een 

 vissende vrouw had gezien.
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Ga jij maar eens goed kijken! Ja, ga jij maar vragen of ze 

al wat gevangen heeft.” Ze balen gigantisch als er dan in 

mijn emmertje alleen wat zout water zit én een roze doek-

je voor m’n vieze handjes. Er volgt één grote teleurstel-

lende pffffffff. Snel haal ik die “pffffffff”” uit hun koppie 

door ze mijn gruwelijk, grote en vooral levensgevaarlijke 

zagers te laten zien. BAM: Zie je nou wel, vissen rockt! Ik 

ben een blije vrouw. Dit is toch mooi?

Moraal van dit verhaal? Vissen gaat niet alleen om de ge-

vangen vis. In ieder geval absoluut niet bij mij. Als ik iets in 

mijn enthousiasme post op social media, omdat ik dólblij 

ben dat ik eindelijk weer (of jaja nóg beter ALWEER) met 

vismaatjes aan de waterkant sta mét een hengel, omdat 

er een energie door m’n lichaam gaat die ik met iedereen 

wil delen óf omdat ik het gewoon echt een magisch toeval 

vind dat mijn shadje dezelfde kleur heeft als mijn nagel-

lak, dan merk ik dat er een “Foto-Met-Vis” (FMV) van me 

verwacht wordt! Daar wordt serieus dan naar gevraagd. In 

de comments eronder: Leuk, maar waar is de vis? Of: Nu 

nog een foto met vis. Bloedserieus! Alsof het geen com-

plete post is als ik niet met iets in een kieuwgreep sta te 

shinen op een foto. Ik snap het allemaal wel maar toch 

ook eigenlijk helemaal niet! Ik sta daar dus gewoon echt 

wat anders in. 

VISSEN IS MEER DAN VANGEN

Het is de gehele beleving. De tijd die je mag én kan beste-

den aan het uitoefenen van je passie. Deze onwijs kostba-

re tijd voor 300% weten op te zuigen met alles en ieder-

een die deze vissessie compleet en wederom uniek, maakt.

De voorpret al, de lol met je vismaten, de regen die écht 

niet voorspeld was, pierennaald nummer 12 die je bent 

kwijtgeraakt, of je dierbare plugje die je in een boom 

werpt en die je er dus never nooit meer uit gaat krijgen, 

het geluid van de branding of het geluid van de trekker 

die de hele avond al strandhuisjes heen en weer aan het 

rijden is, daar gaat je rust.

De vriendelijke passanten langs de waterkant, in dit ge-

val de vissanten, horen zéker ook bij die beleving wat mij 

betreft.

Ze voegen heel veel leuks toe en ik wil ze via deze weg 

bedanken voor alle glitters die ze bij me achterlaten! Soms 

zitten ze zelfs 30 jaar later nog steeds in je gedachten, zo-

als de vriendelijke, oudere meneer toen bij de Bosbaan!

Dus beleef, vis, vang en ik wens jullie alvast hele mooie 

feestdagen toe en een gezellige jaarwisseling, geniet! 

BAARZEN
KOORTS
Twaalf augustus, we zijn net terug van onze jaarlijkse 

vliegvisvakantie in Frankrijk. Twee weken lang hebben 

we gevist in een prachtige omgeving, met vangsten 

die beter waren dan ooit tevoren. Alle doelen die wij 

voor deze vakantie hadden gesteld waren gehaald, 

dikke barbelen weten te vangen op de kleinste nimfjes, 

beiden ons persoonlijk record kopvoorn verbroken en 

op de terugweg naar Nederland een pitstop gemaakt in 

de Ardennen om daar nog eventjes prachtige forellen 

te vangen. Maar, wat mij van al dit moois het meest zal 

bijblijven is het vissen op (grote) baars.  

TEKST & FOTOGRAFIE FÉLIX SENS & DICK BOSCH
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adat ik drie jaar geleden een video van De Vistechnische 

Dienst op YouTube voorbij heb zien komen over het 

vissen met de Texas en Carolina rig, werd ik enthousiast 

en heb toen direct alle benodigdheden aangeschaft. Toen 

ik voor het eerst met de Carolina rig viste, viel deze mij 

erg tegen. Ik was het niet gewend om zo traag te vissen 

en de vangsten waren voor mij niet beter dan wanneer ik 

met een loodkopje en een shad viste. Ik kreeg slechts af en 

toe een aanbeet en sloeg bijna alles mis, maar omdat de 

jongens van de VisTD de vangstkracht van deze techniek 

toch écht hadden bewezen pakte ik het elke sessie weer 

opnieuw op. 

Na een periode van trial-and-error had ik het trucje door; 

niet te snel vissen, je aasje gerust een paar seconden op de 

bodem laten liggen en vooral niet meteen slaan bij een 

aanbeet. Hierdoor kreeg ik al snel 

meer aanbeten en begon eindelijk 

goed vis te vangen. 

Inmiddels zijn we een aantal jaren 

verder en heb ik vele mooie baarzen 

gevangen. Veel van mijn vissende 

vrienden, waaronder Dick, waren nog 

niet zo bekend met deze techniek en 

begonnen op een gegeven moment 

door te krijgen hoe goed deze rig in 

te zetten is voor het vissen op baars. 

RIVIERPLAS  

Op de terugreis na onze vliegvisvakantie 

kwamen wij langs een fantastisch uitgebrei-

de hengelsportwinkel in België, die werkelijk 

alles verkoopt op het gebied van bovenge-

noemde rigs. Dick ging voor een mooi setje 

haken, aasjes en loodjes en zelf heb ik mijn 

eigen collectie aangevuld met creature baits 

die ik in de Nederlandse hengelsportzaken 

nog niet eerder was tegengekomen. Zoals 

elke visser met nieuwe spulletjes stonden wij 

natuurlijk te popelen om onze nieuwe kun-

staasjes uit te proberen. 

Dus moesten we gewoon een tweede pitstop 

maken en reden wij naar een rivierplas waar 

ik afgelopen voorjaar een mooie sessie had 

tijdens het vissen op dikke winterbaarzen. Wij 

gingen er niet vanuit dat de grotere baarzen 

rond dit jaargetijde al uit de plas waren getrokken. Dat 

bleek wel zo te zijn, nadat we de halve plas hadden afge-

vist zonder ook maar één aanbeet te hebben gekregen.  

RIVIER

We besloten ons geluk te beproeven op de met de plas 

verbonden rivier. Op de eerste stek kreeg ik direct een 

klein tikje, waarna ik mijn lijn weg zag lopen en de haak 

kon zetten. De eerste baars was voor mij, een vis van 30 

centimeter, wat een prima begin! 

We vingen hier nog een paar vissen, waaronder Dick’s eer-

ste baars op de C-rig, totdat het plotseling stil viel. Dan 

maar verkassen en opnieuw proberen. Ook op deze stek 

kregen we gelijk beet. Uit de school baarzen waarin we 

terecht waren gekomen, haalde ik drie veertigers, elk 

een centimeter groter dan de vorige. Dick loste zelfs een 

prachtige baars van midden veertig. Toen de aanbeten 

stokten besloten we de stek met rust te laten en verder 

te lopen. Op de derde stek lag een mooi talud en meteen 

nadat ik mijn kreeftje over een mosselbank haalde volgde 

er een aanbeet. Dick verspeelde weer een prachtige baars 

en ik wist er nog een van 44 centimeter te landen. Ook hier 

viel het op een gegeven moment stil, 

ze hadden onze trucjes nu wel door. 

Het werd al laat in de middag en we 

hadden nog een lange autoreis voor 

de boeg. We besloten terug te gaan 

naar de auto, maar Félix zou Félix niet 

zijn als hij niet nog heel even een poging zou wagen op de 

stek waar Dick zijn midden veertiger baars loste. Na een 

lange worp over het talud volgde een felle tik, een snelle 

haak zet en een prachtige baars van over de 40 centime-

ter. Nu konden we helemaal met een voldaan gevoel naar 

huis, terugkijkend op een meer dan geslaagde vakantie!

N



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
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eel soms maak ik om te traileren gebruik van de helling aan zijkanaal C, die is 

immers gratis. Maar mijn boot gaat meestal in Seaport Marina, passantenhaven 

van IJmuiden, te water. De haven in IJmuiden heeft namelijk als voordeel dat je 

vrij kort op de stekken zit en niet hoeft te schutten. Zorg er wel voor dat je niet rond 

laagwater trailert want de stenen zijn spekglad waarbij je zelfs met een 4x4 auto 

veel moeite hebt om er veilig in en uit te komen.

Afhankelijk van het getijde vissen we systematisch onze stekjes af. Vaak gooit de 

wind roet in ons programma, zodat we de volgorde van het stekkenbezoek moeten 

aanpassen en pas ver naar buiten gaan wanneer de wind het toelaat. 

Ik vis uitsluitend met kunstaas dat dicht tegen de bodem kan worden aangeboden. 

Maar het liefst vis ik verschillende lagen en dieptes af, waarbij ik de top van de 

hengel ritmisch een stukje omhoog trek en weer héél rustig laat zakken. Pas als het 

echt nodig is draai ik een beetje lijn binnen.

We vissen meestal met opkomend tij, maar de laatste tijd levert afgaand tij ook 

veel zeebaars op. Afgaand tij heeft het voordeel dat je lekker het kunstaas kan laten 

afdriften en verder van de boot kunt vissen. Zodat je ook de schuwe vis alsnog tot 

een aanbeet verleidt. Bij het afgaand tij moet je wel goed kunnen inschatten hoe 

diep je kunstaas zit en vooral niet te zwaar vissen. Ben niet bang dat je de bodem 

niet raakt, want dat is bij afgaand tij ook niet echt gemakkelijk. Vis 

gerust dicht tegen het oppervlak aan en vis tot aan de boot. Het 

gebeurt maar al te vaak dat de zeebaars het kunstaas tot aan het 

oppervlak volgt om dan vlak voor je neus alsnog zijn grote bek 

open te trekken. 

DE PERFECTE STROOMNAADJES…

Ik krijg vaak van de opstappers het verzoek om de perfecte stroom-

naadjes op te zoeken. Logisch dat men met zo’n verzoek komt 

want daar zit meestal wel baars. Maar de laatste seizoenen heb 

ik gemerkt dat juist de zwakstromende stekjes meer vis opleveren.

Probeer ook eens in de volle stroming op halfwater te vissen, want 

de grotere exemplaren willen daar weleens liggen om te azen, omdat ze daar min-

der concurrentie hebben van de kleinere soortgenoten. Die kleintjes gedijen minder 

goed in de sterke stroming dan de grotere.

HET MATERIAAL

Tegenwoordig is een 60plusser al een flinke baars. Grote najaars-

baarzen worden steeds zeldzamer in oktober, het lijkt dat de gro-

tere vissen merendeels voor de consumptie zijn weggevangen. De 

laatste seizoenen heb ik wel gemerkt dat juist ook de voorjaars-

baarzen erg sterk en rond zijn. Je kunt het hele seizoen dus relatief 

licht blijven vissen. En mocht je een 80-plusser treffen dan haal je 

die met een beetje geluk met je lichte materiaal er ook uit. 

Ik gebruik een hengel van 253 cm. die een progressieve (snelle) 

topactie heeft en die bij een hele grote baars nog eens goed door 

kan buigen terwijl ik wel power, dus controle, behoudt. Op de hen-

gel monteer ik een 3000 molen voorzien van 12/00 gevlochten lijn. 

Aan de gevlochten lijn knoop ik 1 meter fluorocarbon van 40/00 of 

50/00. Met een kleine en sterke speldwartel kun je het kunstaas 

snel wisselen.

Ook al is de kleurkeuze van het kunstaas soms doorslaggevend, 

het allerbelangsrijkste is het gewicht zodat je het kunstaas in de 

juiste laag/diepte presenteert. Maar wat is het juiste gewicht? Mijn visie is vrij 

eenvoudig: gebruik een gewicht waarmee je met de grootste moeite de bodem 

kan raken. Indien je de zeebaarzen op “halfwater” wilt pakken, zorg je ervoor 

dat je kunstaas goed door de stroom gepakt wordt, dus meer met de stroom mee 

gaat dan dat het zinkt. Je lijn moet dan een hoek maken van 30 graden. Zo heb je 

dan controle op het kunstaas door met je hengeltop omhoog het zakmoment in te 

zetten en langzaam naar beneden en naar het kunstaas te richten.

LAIDBACK VISSEN 

Het misverstand bestaat dat er veel actie aan de shad gegeven moet worden 

om de baarzen te verleiden. Ik laat de gasten dan vaak even hun gang gaan en 

probeer met mijn techniek een paar baarzen te pakken, waardoor het wat mak-

kelijker is om ze te overtuigen om hun techniek aan te passen. Lekker lui vissen 

zeg ik dan. En dat heeft heel wat vissers de eerste zeebaars of een PR opgeleverd.

Voor mij begint begin juni het zeebaarsseizoen in IJmuiden. Maar ze zijn in mei 

al te vangen met zagers en op bepaalde stekken met ondiep duikende pluggen. 

Overigens kunnen de échte fanatiekelingen het hele jaar door zeebaars vangen. 

Maar dat vergt wel wat aanpassingen qua aas en stek.

ZEEBAARSVISSEN
VANUIT IJMUIDEN

Vroeger stond ik met 

grote regelmaat op de 

Zuidpier van IJmuiden en 

Noordpier bij Wijk aan 

Zee, om Mr. en Miss zee-

baars te belagen. Maar 

tegenwoordig doe ik 

dat het liefst vanuit mijn 

eigen boot. Waarbij het 

gebruik van een zoutwaterbestendige electromotor/fronttroller noodzakelijk is om de 

stekken comfortabel, veilig en succesvol af te vissen.

TEKST & FOTOGRAFIE SIU DE MOOR
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uisvesting of-te-wel de zoektocht van de, 

na AFC-Ajax, grootste sportvereniging 

van Amsterdam.

A never ending story en voor de ouderen 

onder ons, het lijkt wel op de tv-serie Peyton 

Place! Na ruim 3 jaar overleggen met het stadsdeel Nieuw-

West en inmiddels aan de 4e programma manager toe, die 

al in het eerste gesprek met de AHV aangaf in het voorjaar 

2020 weer te vertrekken, kan vastgesteld worden dat de 

voorgenomen bouw van een nieuwe AHV-verenigingspand 

nog een heel eind ver weg is; een 2e constatering is dat de 

overheid in casu het Stadsdeel Nieuw-West allesbehalve 

een betrouwbare partner is. En dat terwijl de beide stads-

architecten en Ruimtelijke Ordening van dit Stadsdeel zich 

nota bene met de voorliggende schetsen van het AHV-pand 

kunnen verenigen. Het is daarom weinig zinvol om op deze 

ingeslagen weg verder te gaan en daarin tijd en energie te 

steken. Het bestuur onderzoekt naar andere alternatieven 

want een volwaardig AHV-verenigingsgebouw aan het water 

zal er hoe dan ook komen.

FINANCIËN

Het financieel onderzoek door een ander accountant is in-

middels afgerond en aan de Ledenraad gepresenteerd. Be-

sloten is om onder meer naar een andere accountant over 

te stappen, nu deze met hetzelfde boekhoudsysteem als de 

AHV werkt, een betere service verleent en daarbij een kos-

tenbesparing oplevert. Het bestuur kan nu per maand en per 

kwartaal de  financiële temperatuur inzien, zodat telkens tij-

dig kan worden bekeken of de financiën in de pas lopen met 

de begroting. Veder is een dagelijks financiële verantwoor-

ding in gang gezet.

WEDSTRIJDEN

Het jaarlijkse AHV-jeugdkampioenschap was een groot 

succes en de vangsten waren overweldigend. Dank aan de 

vrijwilligers en de verzorgers van de jeugdigen, die dit eve-

nement mogelijk hebben gemaakt. De AHV zal gelet op het 

enthousiasme van de jonge deelnemers voor 2020 meerdere 

jeugdwedstrijden gaan organiseren. Als verrassing kregen de 

deelnemers elk nog een hengel cadeau.

Naast de inmiddels bekende AHV witvis-, roofvis-, jeugd-, 

Streetfishing-en karper wedstrijden is een nieuw roofviswed-

strijd toegevoegd; de Honda-cup, een roofviswedstrijd op 17 

november 2019 waarbij alleen deelnemers met een Honda 

buitenboordmotor mogen meedoen. Honda Benelux is hierin 

de initiator en met belangstelling wordt naar het resultaat 

gekeken.

De opzet van de witviswedstrijden voor 2020 worden onder 

de loep genomen.

De Amsterdam Open Streetfishing op 13 oktober 2019 was 

wederom een groot succes met vele en prachtige vangsten en 

kon rekenen op een gevarieerd internationaal deelnemersveld.

Op 9 november 2019 vond eveneens een Streetfishing wed-

strijd plaats, thans onder auspiciën van Sportvisserij Neder-

land. In ons januari 2020 nummer wordt daarvan verslag 

gedaan.

CONTROLE EN HANDHAVING

Aan het eind van dit jaar kan worden opgemaakt hoeveel en 

waar de controles hebben plaats gevonden en wat dat heeft 

opgeleverd.

Onze boa zal uit efficiency overwegingen de gehouden con-

troles van alle controleurs in het controle registratiesysteem 

van Sportvisserij Nederland verwerken. De AHV zal aan de 

gemeente Amsterdam haar handhavings- en controle activi-

teiten over 2019 kenbaar maken.

Per 1 januari 2020 gaan de boa’s van Waternet naar de ge-

meente Amsterdam.

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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AHV (NIEUWE) REGELS/VOORWAARDEN AMSTERDAMSE 

WATEREN (geldt voor zowel de ingebrachte wateren als de niet-inge-

brachte AHV-wateren)

Met ingang van 1-1-2020:

- is een onthaakmat bij het karpervissen verplicht.

- is het gebruik van een leefnet verboden. Een uitzondering hierop zijn 

de door de AHV toegestane wedstrijden. 

- bij het roofvissen is een kniptang en een lange onthaaktang verplicht.

Het in strijd handelen van één of meerdere vergunningsvoorwaarden 

betekent dat men zonder een geldige VisPas vist. De AHV hanteert hierbij 

een zero (nul) tolerance beleid, zodat bij elk “vergrijp” zonder pardon 

zal worden opgetreden. Naast het riskeren van een geldboete, is schor-

sing van het AHV- lidmaatschap één van de vele sanctiemogelijkheden.

TER OPFRISSING: 

- Een snoek dient te allen tijde na de vangst terstond in hetzelfde water 

te worden teruggezet;

- Snoekbaarzen kleiner dan 55 cm en groter dan 70 cm dienen ook 

meteen teruggezet te worden;

- In de Bosbaan is het verboden om de daar gevangen vis mee te nemen.

- Let ook op de zogenoemde wettelijke gesloten tijden!

GEMEENTE AMSTERDAM 

De AHV heeft kennisgemaakt met de opvolgster van Sylvia Meinster, be-

leidsmedewerkster bij Dierenwelzijn van de gemeente; daarbij zijn de 

gemaakte afspraken ingevolge het pachtcontract samen doorgenomen. 

De AHV verzorgt voor medio januari 2020 de eerste presentatie van de 

visplannen bij de Amsterdamse gemeenteraad.

Het concept Vissterfteprotocol is door de gemeente en de AHV goed-
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gekeurd, zodat daar binnenkort een aanvang kan worden gemaakt. Op de 

website zal het Vissterfteprotocol ook vermeld worden.

De gemeente heeft bij haar verordening van mei 2019 besloten dat het 

verboden is om personen tegen betaling over het water te vervoeren. Dat 

betekent dat het werk van visgidsen aan banden is gelegd. Bij overtreding 

hiervan volgt een fikse boete. Het bestuur is met de gemeente in gesprek 

om hierin tot een oplossing te komen.

DE BOSBAAN

In de maand augustus werd de Eboli bacterie in de Bosbaan gesignaleerd, 

waardoor de Bosbaan voor vissers, kanoërs en zwemmers verboden gebied 

werd. In de nabespreking blijkt dat slechts op 1 punt van de Bosbaan werd 

gemeten, zodat dat resultaat niet representatief was voor de hele Bosbaan. 

Met de Bosbaan is afgesproken dat dergelijke metingen over meerdere 

plekken op de Bosbaan dienen te geschieden, zodat een betrouwbaar beeld 

ontstaat. Na de KNRB is de hengelsport de belangrijkste gebruiker van de 

Bosbaan. In het balisage schema van 2020 zal die rangorde dan ook dui-

delijk tot uitdrukking moeten komen. De AHV wordt hierbij voortijdig in 

betrokken. Mogelijkheden van de bouw van een verenigingsgebouw in de 

nabijheid van de Bosbaan worden ook onderzocht.

OVERIG

Het beleid m.b.t. de uitzet van Spiegelkarper is thans onderwerp van discus-

sie, mede gelet op de jaarlijkse hoge kosten van dit project.

Op 14 november 2019 vond de halfjaarlijkse Ledenraad vergadering plaats, 

waarbij o.a. de begroting van 2020, het financieel onderzoek, het vergun-

ningenbeleid en huisvesting de revue hebben gepasseerd.

De AHV zal op de hengelsportbeurs te Utrecht acte de presence geven.

De Kaderrichtlijn water stelt dat een bepaald percentage (nu 3%) van het 

water helder en plantenrijk moet worden. De realisatie hiervan blijkt in de 

praktijk echter niet zo eenvoudig te zijn. De AHV volgt de ontwikkelingen 

op de voet.

Het kantoor beschikt thans noodzakelijkerwijs over een nieuwe server, tele-

fooncentrale en frankeermachine.

Slogan 2019

De natuur en de waterkant zijn geen plaatsen om te bezoeken, maar ons 

2e thuis!

BETER VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE

Wilt u aan het AHV-kantoor opgeven of u voortaan nog maar één blad per 

adres wilt ontvangen. Dat is beter voor het milieu en kan bovendien een 

kostenbesparing opleveren. Het kantoor is tijdens kantooruren bereikbaar 

op 020 - 626 49 88.
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Niets mooier dan een karperwedstrijd te starten 

met een zegen uit de hemel, of-te-wel heel veel 

regenbuien. In die omstandigheden herkent men 

de echte karperaar op vrijdag 4 oktober 2019 aan 

de Sloterplas.

e organisatie, bestaande uit Gaston Klein, 

Twan Braas en Mike de Vries, gehuisvest op het 

“landje”, zorgden voor de morele steun voor de 

deelnemers. De in het verleden behaalde resultaten 

boden hier ook geen garantie en dat is maar goed 

ook, want in tegenstelling tot voorgaande jaren 

werd er nu gelukkig goed gevangen. Twee weken 

voorafgaand werden de stekken geloot en konden 

de deelnemers kennis maken met hun verblijfplaat-

sen en vrijblijvend een voercampagne starten. In 

de vroege vrijdagavond werd de 1e schubkarper 

van 21 pond geland, om 22.03 uur een schub van 

20,8 pond, om 23.30 uur wederom een vette schub, 

zaterdag een 28 ponder en om 23.06 uur één van 

19.10 pond, zondag 31,8 en 33,8 pond. De losschie-

ters en kleintjes zijn hierin niet meegenomen, zodat 

het karper weekend als zeer geslaagd kan worden 

beschouwd.

Dat de deelnemers verder geconfronteerd werden 

met een toename aan waterplanten en boilie pik-

kende watervogels mag de pret niet bederven.

Aan de 1e drie prijzen zijn geldprijzen verbonden, 

terwijl daarna een loterij volgt, waarbij iedere 

aanwezige deelnemer een prachtige karper-item als 

cadeau meekreeg. De winnaars zijn Damian/Martin 

(1e), Keyvan/Ben (2e) en Sebastiaan/Vincent (3e).

Dank aan de sponsoren/hengelsportzaken Rien de 

Wolf, Willem, 2000, Piet Vogel, Pioneer Baits en 

Animal Attraction voor wederom hun bijdrage aan 

een succesvol viswedstrijd en de drie enthousiaste 

vrijwilligers Gaston, Mike en Twan!

SLOTERPLAS 
KARPER
DRIEDAAGSE

D



en jij een van de tweede gefotografeerde vissers 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. 

We kennen het allemaal wel, in je directe omgeving komt iemand te 

overlijden. In een dergelijk geval kun je te maken krijgen met een na-

latenschap.

Maar wat nou als de overleden actief was op social media? Een uitvaart 

verzekeraar stelde zich deze prangende vraag, hoe ga je om met een digitale 

nalatenschap?

De verzekeraar heeft een onderzoek gedaan en zo blijkt dat 59 % van de Neder-

landers die actief zijn op diverse social media platforms hiervoor niets hebben 

geregeld. Daar zullen ongetwijfeld ook hengelsporters tussen zitten.

Neem bijvoorbeeld de verjaardagmelding of vriendschap suggesties van Lin-

kedIn en Facebook. Weliswaar leuk, maar als deze wordt verzonden van een 

overledene dan kan dat toch wel erg confronterend zijn.

Facebook heeft daartoe een formulier ontwikkeld waarin je kunt aangeven wat 

er met het account moet gebeuren hetzelfde geld voor Instagram en LinkedIn. 

Tegenwoordig kun je het zelfs vastleggen bij een notaris, “het social media tes-

tament”. Ook een manier om te voorkomen dat je na overlijden niet langer 

meer digitaal voortleeft.

Nou, voor de hengelsporters die social media gebruiken valt er wellicht nog wat 

te regelen. Misschien iets om over na te denken als je een rustig momentje hebt 

langs de waterkant...S
O
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DIGITALE NALATENSCHAP

Op zondag 8 september streden 21 jeugdleden om het kam-

pioenschap van Amsterdam. Gevist werd er in 2 leeftijdsca-

tegorieën. Alle deelnemers kregen voor aanvang van de wedstrijd 

een goodiebag. Het weer was ons goedgezind en op een enkeling 

na hebben alle deelnemers vis gevangen. Maar winnaar worden is 

natuurlijk wat anders. Dit is aan een enkeling voorbehouden. 

De winnaars op een rijtje:

Groep A 7 t/m 10 jaar Groep B 11 t/m 14 jaar

1e prijs Lesley Wezenberg 1e prijs Alex Cervato

2e prijs Gabriél Alberto Dijkstra 2e prijs Valentin Vooren

3e prijs Dondeyne Everaerd 3e prijs Aaron Dijkstra 

Na afloop van de wedstrijd kreeg iedereen ook nog eens een hengel 

uitgereikt. Verder willen we hier nog een woord van dank uitspreken 

voor onze fantastische vrijwilligers die deze dag voor de deelnemers 

mogelijk hebben gemaakt, Cor de Vijlder, Co van Vliet, Herman Sen-

trop en Jaap Que. Hartelijk dank voor jullie ondersteuning.

JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN AMSTERDAM
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het Noordzeekanaal in de zomermaanden bevolken!

De onderzoeken zijn uitgevoerd door Wageningen Mari-

ne Research (WMR) in samenwerking met Visserijservice 

Nederland, Ravon, diverse beroepsvissers en talrijke vrij-

willigers.

ZENDERONDERZOEK SCHIERAAL

In de maanden oktober-november 2017 zijn aan de kanaal-

zijde van de zeesluizen in IJmuiden 1925 schieralen gevan-

gen en onder verdoving voorzien van een zogenaamde 

PIT-tag. Deze Passive Induced Transponder is vergelijkbaar 

met de chip die in huisdieren wordt ingebracht. Het bereik 

van de PIT-tag is beperkt. Gemerkte dieren zijn individueel 

herkenbaar met een handontvanger na terugvangst, of bij 

passage door een antennelus bijvoorbeeld bij de ingang 

van een vispassage. Bovendien zijn nog eens 50 dieren 

voorzien van een akoestische zender (VEMCO-transmit-

ter), die met tussenpozen een geluidspuls produceert die 

muiden vormt voor trekvissen tussen Katwijk en Den 

Helder de enige opening in de Noordzeekust naar het 

binnenwater. Eenmaal de zeesluizen gepasseerd komt 

de vis in een comfortabel brak water, waar deze zich fysio-

logisch kan aanpassen aan het zoetere binnenwater. Het 

afwateringsgebied van het Noordzeekanaal is bovendien 

omvangrijk, waardoor een potentieel leefgebied bereik-

baar is dat een groot deel van West-Nederland beslaat. 

Op de terugweg vormt het Noordzeekanaal ook weer een 

mooie geleidelijke zoet-zout overgang op de route naar 

zee, bijvoorbeeld voor de paling (schieraal) op weg naar 

de Sargassozee om er te paaien. 

De trekvisonderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitge-

voerd, richten zich op de doelsoorten aal (intrek van gla-

saal en uittrek van schieraal) en driedoornige stekelbaars 

(intrek). Naast deze soorten biedt IJmuiden toegang tot 

nog meer trekvissoorten, zoals spiering, bot en een enkele 

zeeforel. En wat te denken van de duizenden harders die 

MONITORING
TREKVISSEN
NOORDZEEKANAAL
EN OMMELANDEN

12

Noordzeekanaal:
slagader voor trekvissen

In het vorige nummer van het Vissen magazine verscheen een algemene 

introductie van de gezamenlijke monitoring van trekvissen in en 

om het Noordzeekanaal door de waterbeheerders en enkele andere 

partijen. In dit deel van de reeks komen de resultaten aan bod voor het 

Noordzeekanaal zelf

IJ

Een schieraal 

wordt voorzien 

van een zender.

TEKST MARCO VAN WIERINGEN FOTOGRAFIE RIK BEENTJES & PIET RUIJTER
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komt binnen de onderzochte periode (okt-juni) niet aan 

in IJmuiden, vermoedelijk door gebrek aan oriëntatie op 

het slechts langzaam en onregelmatig stromende kanaal. 

TIEN MILJOEN GLASALEN 

Ook voor de glasalen staat de deur bij IJmuiden wagen-

wijd open, blijkt uit het onderzoek. De belangrijkste reden 

is dat de zeesluizen bij elke schutting, die ook ’s nachts 

doorgaan, een volledige wateruitwisseling kennen. Dit 

gebeurt onder invloed van het dichtheidsverschil tussen 

het zeewater en het brakke kanaalwater. Als de deuren 

openstaan richting zee, wordt het brakke kanaalwater uit 

de sluiskolk verdreven door het zwaardere zeewater. Het 

brakke water vloeit oppervlakkig uit over zee en lokt zo de 

aaltjes naar de sluis. Uit merk-terugvangst experimenten is 

vastgesteld dat er in het voorjaar van 2018 circa tien mil-

joen glasalen het Noordzeekanaal zijn binnengetrokken. 

Bij een dergelijke proef worden glasalen voorzien van een 

kleurmerk en weer uitgezet. Vervolgens worden ze door 

glasaalcollectoren (een speciaal vangtuig) en fuiken achter 

vispassages teruggevonden bij diverse gemalen en vispas-

sages langs het kanaal. De verhouding tussen gemerkte en 

ongemerkte aaltjes zegt iets over het aanbod ter plaat-

se. Een deel van de terugvangsten van gemerkte glasalen 

werd gemeld uit de vrijwillige kruisnetmonitoring die al 

sinds 2014 op het kanaal plaatsvindt. De aanwezigheid van 

gemerkte aaltjes vormde een extra stimulans voor de deel-

nemers. Daar waar de glasaal niet verder kan, zoals bij een 

gemaal zonder vispassage of een slecht functionerende, 

hoopt de glasaal zich op en nemen de verblijftijden voor 

de barrière toe tot gemiddeld 10 tot 15 dagen. Een aantal 

dieren is nog tot twee maanden later teruggevangen voor 

kan worden opgevangen met een onderwatermicrofoon. 

Ook de akoestische zenders zijn individueel herkenbaar, 

maar kunnen over veel grotere afstanden worden waar-

genomen en geven bovendien informatie over de zwem-

diepte van de vis. 

UITGANG WAGENWIJD OPEN...

Op basis van de terugvangst van de met een PIT-tag 

gemerkte dieren is het aanbod aan schieraal bij IJmuiden, 

najaar 2017 vastgesteld op ca. 89.000 +/- 10.000 exemplaren, 

ofwel ruim 6% van de landelijke uittrek. De monitoring 

laat bovendien zien dat IJmuiden goed passeerbaar is voor 

naar zee trekkende schieraal, waarbij ca. 60% kiest voor de 

zeesluizen als uittrekroute en de rest voor de spuisluizen 

of het gemaal. Uit eerder verricht onderzoek is gebleken 

dat van de laatste groep ca. 97% kiest voor de spuisluizen. 

Dat is maar goed ook, want het gemaal is niet veilig voor 

deze vis.

We zien verder dat de alen bij IJmuiden de uitgang niet 

altijd direct vinden (zoekgedrag), waarbij de dieptesensors 

lieten zien dat vrijwel alle dieren op en neer zwommen in 

de gehele waterkolom (tot 15m diep): het snel wisselen 

van zwemdiepte is voor de schieraal geen probleem.

MAAR, HOE KOM JE ER?...

Het verlaten van de omliggende polders en boezems 

richting het Noordzeekanaal is voor veel schieralen 

problematisch gebleken. In de volgende artikelen in deze 

reeks zullen we daar verder op inzoomen. Zelfs als de alen 

de zijwateren van het Noordzeekanaal weten te bereiken, 

is de weg naar IJmuiden geen gelopen race. Circa een derde 

van de gezenderde dieren die de boezem wist te verlaten 

Links schieraal, 

rechts glasaal.



DRIEDOORNIGE STEKELBAARS

Merk-terugvangst onderzoek laat zien dat er ongeveer 

94.000 +/- 20.000 driedoornige stekelbaarzen bij IJmuiden 

het Noordzeekanaal optrekken. De snelste stekelbaars 

zwom 7,7 km/dag van IJmuiden naar de vispassage Halfweg, 

18 km verderop. In tegenstelling tot de glasaal migreert 

de driedoornige stekelbaars ook overdag. Bij vergelijking 

van terugvangsten van stekelbaarzen met verschillende 

herkomst blijkt dat ‘homing’, het terugzwemmen van vol-

wassen dieren naar de polder van geboorte, bij deze soort 

waarschijnlijk geen grote rol speelt.
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dit inhoudt voor de glasaal, bijv. op predatie. Ook hierop 

zullen we in volgende artikelen nader inzoomen.

VISPASSAGE SCHELLINGWOUDE

Al vroeg in het seizoen wordt glasaal gevangen bij de 

Oranjesluizen in Amsterdam, 28km van IJmuiden. Uit de 

timing van de dieren, die een gemiddelde zwemsnelheid 

op het Noordzeekanaal hebben van ruim een kilometer 

per nacht, valt op te maken dat de eerste glasalen linea 

recta doorzwemmen richting IJmeer en Amsterdam-

Rijnkanaal. Dit is één van de interessante uitkomsten voor 

de onderzoekers. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de 

aaltjes vanaf IJmuiden de eerste de beste afslag naar zoet 

water nemen en dat gebied “opvullen” voordat ze verder 

trekken. Dat blijkt op het Noordzeekanaal toch iets anders 

te werken. Komend voorjaar kunnen de dieren voor de 

passage naar het IJmeer gebruikmaken van een nieuwe 

sluisvispassage bij Schellingwoude, speciaal gebouwd 

voor de zwakke zwemmers als glasaal en driedoornige 

stekelbaars.

Dit artikel is deel 2 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/wa-

ter-ruimte/ecologie/ecologische/

Terugvangst van

gemerkte driedoornige stekelbaars

Inmiddels 20 jaar lang gaan we elk jaar een 

week op visvakantie. Het is een traditie 

geworden waar we steeds lang naar uitkijken. 

We zijn een aantal keer naar het buitenland 

geweest, o.a. Frankrijk en Ierland. Natuurlijk is 

dat één groot avontuur, echter er zitten veel 

nadelen aan het buitenland. Denk aan reistijd, 

kosten, vergunningen, vaak niet je eigen boot 

en onzekerheid qua vangsten. Nadelen die er 

minder zijn als je de vakantie ‘gewoon’ in je 

eigen land houdt.

p ons ‘thuiswater’ zijn genoeg routes te plannen om 

niet steeds in hetzelfde water te trollen. Want dat doe 

je….trollen. Je vaart al vissend een route naar vooraf 

geplande plekken waar je overnacht.

En ook dat doe je vissend, want wildkamperen is in Ne-

derland niet toegestaan, maar in bezit van een Vispas met 

nachtvistoestemming en een tent die aan bepaalde voor-

waarden voldoet mag het wel. Dan heet het nachtvissen. 

Google Earth is 

hierbij een gewel-

dig hulpmiddel. 

In het verleden 

zijn we nog wel 

eens ‘op goed ge-

luk’ gaan varen 

om rond een uur 

visvakantie…
 GEWOON
 IN NEDERLAND

O

TEKST & FOTOGRAFIE J&T

Een uitgebalanceerde boot is wel handig.
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We proberen geen ‘sporen’ achter te laten op de plekken 

waar we zijn geweest. Wil je ’s avonds een vuurtje, houd 

het dan tussen de bakstenen klein. Het zwarte plekje dat 

overblijft, is dan zo minimaal, daar groeit in een paar we-

ken weer gras overheen. Een zak kleine houtjes neem je 

mee, ga geen bomen stuk maken. Kom je aan op een plek, 

hang meteen een vuilniszak aan een tak. Afval kan er me-

teen in en zo blijft de plek schoon. De volgende dag dump 

je die in de eerste de beste openbare vuilnisbak.

Allemaal leuk, maar het gaat natuurlijk om het vangen. 

Vangsten geven herinneringen. Denk overigens aan een 

onthaakmat in de boot (nog niet verplicht?). Slecht ge-

haakt? Knippen, niet klooien.

En als je ’s nachts je tent uit moet voor wéér een platte, kijk 

even in het rond waar je bent….mooi toch!

Tot slot een laatste tip: plan zoiets niet tijdens feestdagen. 

Wachttijden voor sluizen e.d. zijn dan langer en andere 

watergebruikers kun je missen als kiespijn! Veel plezier!

of 18:00 eens een plek te zoeken om te overnachten en 

te vissen. Als je dan om 22:00 nog niets geschikts hebt ge-

vonden, heb je in een visboot zonder kajuit toch een pro-

bleem. Met je bivvy op het land van een boer overnachten 

is een oplossing, maar niet ideaal en vaak niet gratis.

ALLES BIJ DE HAND

Wat je nodig hebt is natuur-

lijk ten eerste een goede (vis)

maat. Je zit een week lang 

overdag in een visboot en ’s 

avonds en ’s nachts op een 

plek te nachtvissen. In zo’n 

week gebeuren er altijd on-

verwachte dingen waar je op 

moet kunnen en willen inspe-

len. Als je in overleg samen 

flexibel bent, is er voor alles 

een oplossing. Kortom, 5 da-

gen buiten en op elkaars lip, 

dat kun je niet met iedereen 

doen. Boot, 5pktje erachter, 

peut, warmte- en regenkleding. Bivvy, slaapzak, stretcher, 

podje, kookgerei, gewoon het spul van de gemiddelde 

karpervisser. Voor overdag een hengel om mee te trollen 

en eentje om werpend mee te vissen. In elke plaats die je 

passeert, kun je even aanleggen voor het broodnodige….

water, biertje, eten, afval weggooien.

Alle spullen liggen bij ons in de punt van de boot, inmid-

dels volgens een strak ‘inpakschema’ (zie foto). Om te 

voorkomen dat door het gewicht van de bagage de boot 

verkeerd diagonaal in het water komt te liggen, nemen 

we altijd een stel bakstenen mee die achter in de boot 

liggen. Samen met het gewicht van de motor en de accu 

houden deze de boot horizontaal. Tevens doen ze prima 

dienst als BBQ (alleen een roostertje mee!).

visvakantie…
 GEWOON
 IN NEDERLAND

Er zijn van die 

dagen dat 

alles meezit. 

Grote snoeken 

bijvoorbeeld.

Of een PR van 

28,5 pond.

Uitzicht vanuit mijn tent.
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De herfstperiode staat bij veel roofvissers gelijk aan de 

start van het echte roofvisseizoen. De dagen worden 

korter, het water wordt kouder, de vis gaat samen-

scholen om te vertrekken richting andere wateren en de 

roofvissen zijn hongeriger dan ooit. Dit is dé periode als 

het gaat om te vissen op baars (en dus een ware kanjer 

te scoren)!

aat in de avond passeren er bijnamen van vismaten 

in de groepsapp. Zo is Wim ‘snoekmans’, Mike die 

graag met dood aas vist krijgt de toepasselijke naam 

van ‘dodemans’ en ik draag de naam ‘baarsmans’. Deze 

naam draag ik maar al te graag, want wat is 

de baars toch een schitterende vis. En 

laat het nu ook nog eens erg goed 

gaan met de baars. In heel Europa 

kent men inmiddels wel de mon-

sterlijke baarzen uit Nederland. 

En ook deze zwemmen gewoon 

rond in Amsterdam hoor!

VEELZIJDIG 

Nu zijn er 

vele ma-

n i e r e n 

van vissen 

die ik mooi vind, maar 

het vissen op grote baars is en blijft mijn favoriet. 

Niet alleen omdat de baars een prachtige vis is om te 

zien, het zijn ook dappere strijders waarbij je soms 

denkt een kleine snoek of snoekbaars te hebben 

gehaakt. Zeker wanneer je met aangepast materi-
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aal vist kan je een stevige dril verwachten waarbij je nooit 

zeker weet of de gehaakte baars ook echt binnenkomt. 

Daarnaast kan je voor baars verschillende technieken in-

zetten, dit maakt het een enorm veelzijdige roofvis om 

te benaderen. En elke dag kan anders zijn, waarbij een 

specifieke techniek de doorslag geeft. In de herfstperiode 

ben ik dus op alles voorbereid en heb ik (te) veel materiaal 

bij mij. Maar liever dat dan dat ik de plank missla. Zelfs na-

tuurlijk aas zoals wormen moet je bij je hebben om soms 

de dag te laten slagen.

VALLENDE BLADEREN

Eén van de meest succesvolle (en misschien ook wel de 

meest onderschatte) technieken is het vissen met blade 

baits of in Nederlandse volksmond ook wel bladpilkers ge-

noemd. Een blade bait is een perfect wapen als het gaat 

om het zoeken van de samengeschoolde baarzen. Een af-

zinkende blade bait zal vrijwel direct worden opgemerkt 

door de baars en tot een aanval leiden. Een blade bait 

noem ik ook wel een searchbait. Je kunt er namelijk ver-

re afstanden mee werpen, je trekt snel de aandacht van 

actieve vissen en je kunt op een nonchalante manier veel 

stekken uitvissen. Blade baits bestaan in vele soorten, ma-

ten, gewichten, vormen en kleuren. In het algemeen geldt 

voor een blade bait: zet nooit zwaarder in dan wat nodig 

is. Pak dus een blade bait dat past bij de omstandigheden. 

Maar goed, dit geldt ook voor elke andere techniek. Het 

geheim zit in de heftige trillingen in combinatie met een 

mooie zwevende val. Om het blad ook echt goed in bewe-

ging te krijgen is een hengel met enige ruggengraat aan 

te raden. De trillingen moeten overduidelijk te voelen zijn 

op de top van de hengel. De aanbeten komen overigens 

niet altijd op de val, soms is de vis juist gehaakt bij het op-

trekken van de blade bait. Bij elke vorm van weerstand is 

het advies direct de haak te zetten.

DROP..EH..NOT!

Nu ben ik ervan overtuigd dat ik sommige mensen op hun 

tenen trap met bovengenoemde koptekst, want er wordt 

veel gevist met de dropshot techniek. De reden dat ik deze 

techniek niet vaak inzet is omdat ik vind dat men veelal de 

kleinere baarzen ermee vangt. Ik heb het idee dat de gro-

tere baarzen zich strak tegen de bodem ophouden en dat 

men meer uit de kast moet halen dan een kleine rubberen 

imitatie aanbieden net boven de bodem. Nu zijn er altijd 

uitzonderingen en dat kan ook nog eens verschillen per 

water, maar persoonlijk kies ik dan toch liever voor een 

shad op een loodkop. Wel heb ik eens succes gehad met 

een dikke worm aan de dropshot waarmee ik een paar 

flinke exemplaren ving. Maar ik liet toen wel de worm zo 

nu en dan aan een slappe lijn naar de bodem vallen. Voor 

mij toch weer een teken dat de grotere baarzen zich strak 

tegen de grond bevinden, zeker in de herfstperiode.

AAS VOOR XXL BAARS

De ware kanjerbaarzen heb ik vrijwel altijd op een plugje 

of finesse stijl van vissen gevangen. Doorgaans vis ik eerst 

de stek uit met kleine plugjes zoals de welbekende Sal-

mo Rattlin’ Hornet. Ook kunnen kleine lipless crankbaits, 

of ook wel ratelpluggen genoemd, doorslaggevend zijn. 

De Owner Cultiva Mira Vibe bijvoorbeeld is dan een meer 

dan geschikt wapen. Werken plugjes niet, dan schakel ik 

over op wormachtige softbaits met een maximale lengte 

van negen centimeter in combinatie met lichte loodkop-

jes. Bruin en geel zijn daarbij absoluut favoriet. De zeven 

centimeter black minnow in combinatie met bijbehorende 

kopjes ontbreken ook nooit in mijn tackle box.

Als dit alles niet werkt, probeer dan eens trager te vissen. 

Iedereen kent inmiddels wel de kracht van de Carolina en 

Texas rig in combinatie met kreeftachtige softbaits. Ik heb 

veel grote baarzen gevangen die restanten van rivierkreef-

ten uitspuwden. Het succes van die rigs is dus geen toeval. 

Maar het vraagt wel om een trage manier van vissen. En 

je moet ook nog eens geduld opbrengen met aanslaan bij 

een aanbeet. Zelf vis ik liever iets sneller en daarom kies ik 

meestal voor een kreeftachtige imitatie van Z-Man in com-

binatie met de ned-rig. De producten van Z-man drijven en 

de speciale ned-rig jigkop laat het kreeftje in een dreigen-

de en dus verleidelijke houding omhoog staan. Proberen 

dus maar!
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oals ik al in mijn vorige artikel 

had geschreven ben ik best wel 

verwend met veel verschillende 

vormen van nieuwe apparatuur en 

handigheden om het vissen makkelij-

ker te maken. Nu mijn situatie veran-

derd is en ik niet meer in bezit ben van 

een boot, merk ik dat het nu wel echt 

op mijn eigen viskunsten aankomt. 

Een nieuwe uitdaging dus, plotseling 

alleen maar langs de kant, in een 

nieuw gebied met totaal geen kennis 

van visstekken en bodemstructuur.

Maar goed een baars is altijd te ver-

leiden, dus heerlijk met de dropshot 

aan de gang gegaan in het water in 

de buurt. Het waren geen grote, maar 

na een lange tijd niet te hebben gevist 

voelde dat toch wel erg goed. En zelfs daar waar ik het niet had ver-

wacht ving ik een prachtig klein snoekbaarsje met heel veel trek. Vissen 

is fijn, wat heb ik het gemist... Het is natuurlijk geweldig om grote vissen 

te vangen maar ook zo’n mooi klein visje kan je tot in je tenen raken, 

lekker in de natuur met zo nu en dan een ijsvogel die je even komt be-

groeten. Een andere manier van vissen maar zeker zo interessant, al met 

al een nieuw avontuur dus!

MODERNE TECHNIEK

Na veel tips en trucs van verschillende visvrienden en enthousiaste klan-

ten in de buurt ben ik wat nieuwe veelbelovende plekken gaan proberen. 

Na een aantal leuke snoekbaarzen te hebben gevangen wilde ik toch 

graag wat meer weten over het water waar ik viste en heb ik mijn oog 

laten vallen waar ik al een lange tijd erg benieuwd naar was: de Deeper 

Chirp, een werpbare Wifi Smart Sonar met GPS. Een klein licht appara-

tje die zodra hij het water raakt je gegevens doorstuurt naar de app op 

je telefoon,

Gewapend met een extra hengel voor de Chirp en de rest van m’n uitrus-

ting op zoek naar nieuwe stekken. De extra hengel is geen overbodige 

luxe en een stevige lijn is daar in ook echt wel aan te raden. De fishfinder 

met de grootte van een kleine tennisbal heeft een aardig gewicht (90 

gram), uiteraard zou je m ook met de hand kunnen inwerpen, maar het 

gegeven ‘she throws like a girl’ is mijn geval redelijk van toepassing.

En dan gaat je digitale hartje wel weer een beetje sneller kloppen… 

Na de eerste keer (toch wat voorzichtig inwerpen) en langzaam binnen-

draaiend worden daar snel de sonarbeelden in kaart gebracht en zicht-

baar op je smartphone. En deze doen zeker niet onder voor een andere 

fishfinder. Door het instellen van de gedetailleerde Smart Imaging en 

het aanvinken van Vis-iconen heb je al snel een beeld van de bodem en 

de grootte van de vissen die er rond zwemmen. Wat is het ontzettend 

makkelijk als je weet waar de diepe stukken beginnen en waar de gaten 

liggen. Hij past in elke vistas/koffer. Het heeft mij echt een paar mooie 

snoekbaarzen opgeleverd. 

Nu ik weer helemaal gesetteld ben en mijn zoektocht mij een paar hele 

mooie stekken en nieuwe vrienden heeft opgeleverd, is mijn passie weer 

helemaal terug. Ik heb weer zin om mijn hengeltje uit te gooien. En het 

fijne vind ik vooral dat elke vis, groot en klein, mij weer raakt. I’m back...

I’M BACK!

Soms veranderen er dingen in je leven, zowel zakelijk 

(PiP Fishing) als privé heb ik aardig wat veranderingen 

doorgemaakt het afgelopen jaar. Op eigen benen staan 

heeft op vele vlakken voor mij een andere betekenis 

gekregen. De lol in het vissen was hierdoor tot een 

dieptepunt afgezakt, ook het Social Media deel koste me 

meer moeite dan dat het me voldoening bracht. Gelukkig 

hebben de verplichtingen van mijn werk en het contact 

met alle enthousiaste hengelsport liefhebbers de kriebels 

weer teruggebracht, ik miste het water en gevoel van 

aanbeten… Tijd om het over een andere boeg te gooien.

Z

TEKST & FOTOGRAFIE JASMIJN VAN HULSEN
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a de toelichting over het wedstrijdreglement door 

roofviscommissievoorzitter Herman Sentrop kon om 9 

uur het startsein worden gegeven. Zoals gebruikelijk 

zoefden de boten alle richtingen op. De routiniers, die de 

Nieuwe Meer als hun broekzak kennen, wisten waar ze 

moesten beginnen. Die varen meteen naar de voor hen be-

kende stekken. Wat nog niet wil zeggen dat het de meeste 

of grootste vissen zal opleveren. Dat kan iedere dag alle 

kanten opgaan. We weten inmiddels dat snoekbaarsvis-

sers, als er niets of minder goed gevangen wordt, zich suf 

zoeken naar de glasogen. Dan zie je een vloot met “zoe-

kende” vissers, er wordt dan meer gevaren dan gevist. Ge-

lukkig was dat tijdens deze wedstrijd niet het geval. Was 

het de vorige keer wachten op een vangstmelding, vaak 

met tussenpozen, dit keer kwamen de vangstmeldingen 

vrij snel binnen. De controleurs hebben het geweten, die 

werden aan het werk gezet. De foto’s met vangsten (met 

vis op de meetlat) kwamen met regelmaat via de app bin-

nen. Wel spannend voor de deelnemers, die weten niet of 

zij de grootste en meeste centimeters aan het scoren zijn. 

Maar de controleurs wel. Die zagen in een oogopslag wie 

de meeste en grootste vissen vingen. Maar niet waar ze 

gevangen zijn. Dat is altijd weer een verrassing.

VOORSPELBAAR?

De dag verliep zoals iedere wedstrijddag zou moeten zijn. 

Veel vangstmeldingen, maar helaas niet van alle deelne-

mers. Waar zou dat toch aan liggen? Onvoldoende kennis 

van het water? Verkeerd kunstaas? Verkeerde diepte? La-

De AHV Roofviscommissie heeft op genoemde datum voor 

de tweede keer dit jaar een snoekbaars-koppelwedstrijd 

kunnen organiseren. Met vrijwel dezelfde deelnemers. Dit 

keer met 16 boten in totaal. De meesten, die ook aan de 

voorgaande wedstrijd op 30 juni jl. hebben meegedaan, had-

den de tegenvallende vangsten van die dag nog kersvers in hun achter-

hoofd. Bij de trailerhelling was dat enigszins te merken. Sommige mannen 

zeiden grinnikend dat ze revanche zouden nemen. That’s the spirit! De 

stemming zat er meteen goed in. Dat gold ook voor het weer. De voor-

spellingen kwamen dit keer eindelijk goed uit. Een milde nazomerse dag 

met een aangenaam temperatuurtje. Niet teveel wind, dus driftend vissen 

was ideaal onder deze omstandigheden. Het voornemen om nóg beter en 

meer te vangen zat er goed in bij de mannen.

GESLAAGDE
SNOEKBAARSWEDSTRIJ D 

OP DE NIEUWE MEER
TEKST & ILLUSTRATIES DENNIS SCHMITT

N



R
O

O
F

V
I

S

29

ten we eerlijk zijn, in de sportvisserij speelt het aspect ge-

luk een belangrijke rol. Als iedere visdag voorspelbaar zou 

zijn dan kunnen we ook voorspellen dat Oranje in 2020 

Europees kampioen wordt!

Zover gaan we dus niet. Laten we ons verder weer focus-

sen op de wedstrijd. Die bleek ten opzichte van de vorige 

editie stukken beter te zijn! Zoals eerder vermeld waren 

de weergoden de deelnemers goedgezind.

Het feit dat velen in slechts een T-shirt visten zegt genoeg 

over de aangename temperatuur. Een enkeling zelfs met 

ontbloot bovenlijf, om verticalend te genieten van het 

september zonnetje. En zowaar heeft het hem ook nog 

een paar mooie vangsten opgeleverd. Lag het aan zijn 

torso of aan zijn vistechniek? Onderwijl werd in de “con-

trolekamer” in cafetaria De Hotspot, waar de roofviscom-

missie zetel had, vooral aan het begin van de wedstrijd 

de ene na de andere app geopend met mooie vangsten. 

Op de deelnemerslijsten werd driftig geschreven door de 

controleurs. Dat was in juni anders dan nu. Toen werd met 

smacht gewacht op de volgende app-pingel. Nu waren de 

controleurs even scherp als de deelnemers op het water. 

Dat gaf een verdomd lekker gevoel. Yes! We vangen vis!

Halverwege de middag werd het eventjes stil met de 

vangstmeldingen. Totdat ineens een melding binnen-

kwam van een serieuze snoekbaars van maar liefst 94 cm! 

Ter vergelijking: de grootste snoekbaars van de wedstrijd 

op 30 juni was 62 cm. M.a.w. de omstandigheden waren 

dermate goed dat er niet alleen meer maar ook grotere 

snoekbaarzen zijn gevangen. Volgens de geroutineerde 

snoekbaarsvissers was dat uniek, er worden op de Nieuwe 

Meer zelden 90-plussers gevangen. Tenzij het door de van-

gers niet vermeld wordt. En degenen die ruim 30 jaar ge-

leden ook op de Nieuwe Meer visten weten nog heel goed 

dat het toen een van de beste snoekbaarswateren was van 

Amsterdam en omgeving. En dat je vaker kans maakte op 

exemplaren van 80+ of 90+ cm. Daarom was deze kneiter 

van 94 cm een zeer aangename verrassing.

Het aantal gevangen snoekbaarzen stelde de deelnemers 

maar vooral de organisatie gerust. De Nieuwe Meer is 

blijkbaar nog steeds een uitstekend snoekbaarswater. Zijn 

de omstandigheden goed dan kun je daar een uitstekende 

visdag beleven. De winnaars zullen daar zeker mee eens 

zijn.

In totaal werden 55 vangstmeldingen gedaan. Dat wil niet 

zeggen dat er hooguit 55 snoekbaarzen gevangen zijn. 

Vrijwel alle koppels, die het gewenste aantal van 5 stuks 

hebben gevangen, zullen daarna de overige vissen, die in 

lengte kleiner zijn dan hun voorgaande vangsten, weer 

terugzetten zonder er mel-

ding van te maken. Van de 55 

meldingen voldeden 28 snoek-

baarzen aan de wettelijke 

minimummaat. Dat zegt veel 

over het snoekbaarsbestand in 

de Nieuwe Meer.

Welbeschouwd kunnen we 

spreken van een geslaagde 

snoekbaarswedstrijd. De or-

ganisatie wil, mede namens 

de AHV, alle deelnemers be-

danken voor een gezellige 

dag. Door hun inzet en pas-

sie is wederom bewezen dat 

de Nieuwe Meer een schitte-

rend viswater is met voldoen-

de snoekbaars. Dat geldt ook 

voor de andere populaire en 

favoriete roofvissoorten baars 

en snoek. Dat vraagt om meer 

wedstrijden. Dus kon de AHV 

Algemeen Roofviskampioen-

schap voor koppels niet uitblij-

ven. De strijd gaat om het van-

gen van een grand slam: baars, 

snoek en snoekbaars. Het ver-

slag leest u in de volgende Vis-

sen magazine.

De deelnemers die niet in de 

prijzen vielen maakten dankzij 

Rien de Wolf Hengelsport kans 

op een tombolaprijs. Hieronder de twee geluksvogels Rene 

Teunisse en Peter Damen met een schitterende roofvis-set.

Van boven naar beneden:

1e prijs Ron Heijne en Bob Molenaar

 totale lengte 314 cm

2e prijs  Rick Rits en Ed Toenbreker

 totale lengte 299 cm

3e prijs Ronald Raggers en Bert van Tol

 totale lengte 242 cm
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nopenpraat

Hoofdlijn

Voorslag

6x

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”

O

de verbindende factor in beeld

TEKST & ILLUSTRATIES SJOERD SCHRASSEN

opening van de overhandse knoop. Trek met beide einden 

van de voorslag de overhandse knoop stevig dicht. Nu is 

het moment om de knoop definitief dicht te trekken en 

vergeet tijdens deze stap niet het geheel nog even te 

bevochtigen.

Neem rechts de voorslag en links de twee uiteinden van 

de hoofdlijn stevig beet. Als u nu gaat trekken ziet u 

dat de knoop en de wikkelingen strak over elkaar grip 

gaan uitoefenen op de voorslag. Eenmaal strak genoeg 

tegen elkaar aan is er genoeg grip om een betrouwbare 

voorslagknoop te vormen. Nog even de uiteinden kort 

afknippen en klaar is uw ‘Luc de Baets knoop. Door het 

ongelijke aantal wikkelingen heen en terug krijgt deze 

knoop een vorm die iets taps toe loopt. Dat is waarschijnlijk 

de reden dat u deze knoop op het internet ook tegen kunt 

komen onder zijn bijnaam ‘Carrot knot’

Met minder slijtage en verdere worpen als resultaat is deze 

Luc de Baets knoop zeker de moeite van het uitproberen 

waard.

Zou je graag een andere sportvisknoop in het verenigings  blad terug wil-

len zien? Mail dan de naam of  beschrijving van deze knoop naar ahv@

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

p verzoek van AHV lid Richard Fagel behan-

delen we weer eens een voorslagknoop. Nu 

deden we dat al eerder in het verenigings-

blad met bijvoorbeeld een effectieve voorslag-

knoop (nr. 2 april 2017) op verzoek van Gerard 

Oost en de Albright knoop met dunne dyneema 

(nr. 3 juni 2018) 

We hebben het ditmaal over de ‘Luc de Baets 

knoop’ die in de United-Kingdom en op het 

westelijk halfrond bekend staat onder de naam 

Mahin Leader knot. Luc de Baets is auteur van 

‘De Dunne Lijn’, een van de beter gewaardeerde 

karper boeken. Via zijn boek maakte hij deze 

knoop bij ons hengelsporters bekend. Wat er 

dan zo wezenlijk anders is aan deze knoop ten 

opzichte van de meeste andere voorslagknopen? Alle 

uiteinden van de knoop zitten na het kort af knippen aan 

een kant van de knoop. Tijdens het hard en ver inwerpen 

vormen ze daardoor geen obstakel en werken ze niet 

remmend als ze door de geleide ogen van de hengel gaan. 

KNOOPWIJZE

Neem de uiteinden van de hoofdlijn en de voorslag en 

leg deze langs elkaar. Maak in het uiteinde van 

de voorslag een overhandse knoop en haal 

het uiteinde van de hoofdlijn door de 

opening die ontstaat. Maak nu met 

het uiteinde van de hoofdlijn 

een tiental wikkelingen rond 

de voorslag. Herhaal een 

zestal wikkelingen terug 

over de tien eerdere 

wikkelingen en haal 

het uiteinde van de 

hoofdlijn door de 
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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. Adreswijzigingen, nieuwe abonnementen en correspondentie richten 
aan het kantoor van de Amsterdamse 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
Jaar-, week- en dagvergunningen verkrijgbaar bij AHV, winkeliers en Amster-
damse Bos.

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, Nathalie van den Berg, Dick Bosch, Jasmijn van Hulsen, Siu de 
Moor, Gijs Nederlof, Jaap Que, Daan Rijpkema, Andres de Rouville, Marcel de 
Ruyter, Felix Sens, Dennis Schmitt, Sjoerd Schrassen, Joris Weitjens, Marco van 
Wieringen.

COVERFOTO: Fijne feestdagen en een mooi en visrijk 2020.

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.

GULLENKOORTS

Heimwee is niet fijn. Sterker nog; van heimwee kan je zwak, ziek en misselijk 

worden. Een paracetamol helpt al niet. Een afspraak met de huisarts is gemaakt. 

Psychiatertje? Mwah, misschien volgende maand. 

k kamp sinds het vallen van de lindeboomblaadjes bij mij achter in het plantsoen met 

lichamelijke ongemakken. Ik kom moeilijk in slaap, ik zweet, heb het warm of heb 

het te koud en ijsbeer de hele dag. Ik check mijn viskist, onderlijnenmap en ga nog 

maar een keer met m’n hengels onder de douche om ze schoon te maken. Pagina 704 van 

teletekst wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Staat ie zuidwest? 

Voor al deze symptomen is er gelukkig geen huisarts nodig. Ik heb last van een onvervals-

te gullenkoorts. Misschien hebben alle soorten hengelaars wel eens last van deze klachten 

in deze periode van het jaar, maar ik beperk mij even tot de zeevissers onder ons.

Deze steeds zeldzamere ziekte is sinds de jaren negentig is aardig op zijn retour maar duikt 

soms nog de kop op. Sterker nog; op het hoogtepunt, en dat is zo’n beetje in deze periode 

van het jaar, zijn er landelijk nog slechts enkele gevallen bekend. Onder de jeugdige vissers 

onder ons schijnt deze ziekte al geeneens meer voor te komen. Vertel een zestienjarige 

maar eens wat gullenkoorts is. Die zal het antwoord schuldig moeten blijven. De meeste 

vijftigers onder ons weten wel wat ik bedoel. In deze leeftijdscategorie kunnen soms ook 

nog terugkomende verschijnselen plaatsvinden. Één tip; neem een snuifje petroleum en 

ga weer verder met uw leven! Al hoop ik dat bij u het zweet nog een keer zal uitbreken.

Ik ben bijna ‘gullenkoorts vrij’. Ik kamp nu soms nog met de naweeën. Er is een ander 

euvel voor teruggekomen. Heimwee. Vaak denk ik nog met weemoed terug aan die goede 

oude gullentijd. In het holst van de nacht met een harde zuidwesten bries, bewapend 

met vol geregen haken met vier á vijf zeepieren, poken van zeehengels, tweehonderd 

gram ankerlood, een strekdam, dijk of pier onveilig maken. De geur en het geluid van de 

petroleumlamp, de brekende golven op de basaltblokken en de diepe doorbuigers op de 

reflecterende toppen van de hengels.

Het zijn allemaal mooie facetten van een visserij die waarschijnlijk nooit meer zal terugko-

men. Overbevissing, opgespoten stranden, veranderende stromingen en de klimaatveran-

dering. O’ja! Stikstof! Waarom stikstof? Iedereen roept stikstof! Dus waarschijnlijk is dat 

ook een reden. Onze voorouders hebben het meegemaakt met de zalm, en triest genoeg 

zijn wij nu getuige van het verdwijnen van de kabeljauw. Heimwee is dus wat overblijft. En 

ik kan u vertellen dat dit vele malen erger is dan gullenkoorts. Ik heb net een paracetamol-

letje geslikt, pink m’n laatste traan weg en heb een recept meegekregen van de psychiater.

Straks maar even kijken of de grote havenvoorns er al zijn...

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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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. 

Outdoor   •  Fishing   •  Camping   •  Watersports   •  workwear

Naast onze hengelsportafdeling hebben wij 

ook alle kennis en producten in huis 

voor jouw watersport- en kampeeravonturen!

RIEN DE WOLF V.O.F. Amsterdam 

(GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN)

www.riendewolf.nl

HENGELSPORT
HET BEGIN VAN JOUW

AVONTUUR

EXPERT IN 
MONTAGE & ADVIES
FRONT-TROLLERS


