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MMXX, de 21e eeuw, een schrikkeljaar, een Olympisch 

jaar, de F1 in Zandvoort, het EK-voetbal, 4G wordt 5G, 

25% minder CO2, de donorwet, Sail Amsterdam, 75 jaar 

vrijheid, No Time to Die en ga zo maar door. En hoe 

staat het in 2020 met onze hengelsport? Wij doen niet 

mee aan de nationale hobby dat goede voornemens 

heet. Waarvan gebleken is dat ruim 85% niet gereali-

seerd zullen worden. Voornemens gaan wat ons betreft 

meteen de shredder in. Gewoon de daad bij het woord 

voegen is het parool en aan de gang gaan: Just do it!

2019 is het jaar van de nul-meting en dat betekent dat 

wij als AHV ten opzichte van het vorig jaar meer zullen 

(moeten) presteren. Hoe en wat dat zal zijn, bepalen wij 

gezamenlijk. Elke uitdaging zorgt voor groei en voortuitgang 

van de vereniging met daarbij de vraag: ”wat betekent de AHV 

voor jou en ook wat beteken jij voor de AHV”? Onderling zijn 

er veel discussies, maar voegen die woorden of gedachtespin-

sels ook wat toe aan onze AHV en/of aan onze hengelsport?

In ons hengelsportland zou de robot Crew Interactive Mobile 

Companion ons groepsdenken kunnen ondersteunen. CIMON 

kan groepsdenken mogelijk tegengaan door in de discussie 

een neutrale mening in te brengen. Ook kan de robot de ad-

vocaat van de duivel spelen om nieuwe invalshoeken aan het 

licht te brengen. En zorgt de robot voor tijdsbesparing door te 

helpen met een betere planning van activiteiten.

De robot beschikt naast kunstmatige intelligentie ook over 

emotionele intelligentie en herkent dit laatste en kan dan op 

gepaste manier reageren. Nu, even als AHV-bestuur nagaan 

of deze CIMON ook in onze begroting 2020 nog ingepast kan 

worden. Of moeten we hiervoor een beroep doen op onze fe-

deratie MidWest of Sportvisserij Nederland? Frits en Joop zijn 

hierbij gewaarschuwd! Uiteindelijk hebben wij met ons allen 

er baat bij. Maar voordat het zover is, doen wij het voorlopig 

op onze traditionele poldermodel manier en met de beide be-

nen op de grond.

Aandacht ook voor de natuur en de zorg bij het vissen; ten 

aanzien van dit laatste zijn een aantal wijzigingen in de ver-

gunningsvoorwaarden doorgevoerd.

We starten het nieuwe jaar gewoon met een kleurrijk pallet 

aan verhalen in onze eerste editie. Vissen magazine 2020 is 

voor jong en oud, maar wel met een zeer dringende oproep: 

”vrijwilliger, waar zijt gij?”, en dan heb ik het niet over de 

zondeval!
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vaste stok uit de voeten. De vaart is ongeveer 

dertig meter breed en in het midden drie 

 meter diep. Een light- of mediumfeedertje van 

2.90 of 3.20 meter is vaak al voldoende. Een 

nylonhoofdlijn van 18/00 op je molen, korfje 

van 20 of 30 gram, onderlijntje 14/00 en een 

haakje 16 maken je set al snel compleet. Neem 

ook wat korfjes mee van 40 gram, na een paar 

dagen regen kan er soms wat stroming staan 

op de vaart. 

SCHONE VISSTEK

Probeer een schone visstek te vinden een 

 metertje of twee uit de overkant of in het midden van de 

vaart. Paar keer ingooien en dan je korf voorzichtig over 

de grond trekken. Als je weerstand voelt ligt er vuil, voel je 

niets dan heb je een mooie schone stek gevonden. Lijnklip 

op je molen, even de lengte uitlopen of de slagen op je 

molen tellen en je weet precies op welke afstand je vist. 

Dit uitlopen is belangrijk. 

Ben je een liefhebber van de vaste stok dan is een stok van 

e Weespertrekvaart heeft een rijk visbestand zodat je 

er eigenlijk altijd wel een visje kunt vangen. Voorns, 

blieken en brasems, tot een kilo of anderhalf, komen 

er veel voor. Kijk er ook niet gek van op als je een schitte-

rende zeelt of zelfs een karper gaat drillen. De vaart wordt 

niet voor niets een snelweg voor vissen genoemd. 

Qua materiaal kun je er zowel met de feeder als met de 

Een hengeltje uitgooien aan
 de WEESPERTREKVAART

Als je lid bent van de AHV heb je de leukste viswatertjes voor het uitkiezen. En als 

witvisser zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Een van die topwateren is de Wees-

pertrekvaart. Deze loopt van de Vecht in Weesp via Driemond en Diemen naar de 

Amstel in Amsterdam. Er zijn diverse schitterende locaties te vinden waar je een leuke 

visdag kunt beleven. Een van die goede visstekken ligt tussen Driemond en Diemen, 

recht tegenover Kinderboerderij De Bijlmerweide aan de Provincialeweg. Er zijn daar 

een paar parkeerplaatsen waar je je auto kunt parkeren. Houd er wel rekening mee 

dat dit een geliefde visstek is en dat betekent dat de parkeerplaatsen nogal eens 

bezet zijn door sportvissers die je net voor zijn geweest.

D

TEKST & FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF
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De Weespertrekvaart is 
een snelweg voor vissen
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maximaal tien meter voldoende. Een hengel met vijf deel-

tjes, of soms nog minder, geeft al vaak schitterende resul-

taten. De vis zit soms recht voor je voeten. Met een 16/00 

hoofdlijn, slank dobbertje van 1 gram, onderlijn 14/00 en 

een haakje 16 of 18 ben je er klaar voor. Maak het vooral 

niet te moeilijk.

VOORBEREIDING

Lokvoer heeft hier een dubbele functie. Het water is be-

hoorlijk donker en dan maakt het niet zoveel uit of je kiest 

voor een donker of licht voertje. Ik gebruik graag een mix 

van voorn- en brasemlokvoer. Zo’n mixvoertje zorgt er-

voor dat er een wolkend effect ontstaat en dat is vaak no-

dig om voorntjes je richting op te krijgen. Je wil tenslotte 

toch vis vangen en een gezellige dag beleven. 

Mijn aastafel is ook niet zo ingewikkeld: een bakje maden, 

wat casters en wat piertjes. Je kunt als extra nog een blikje 

mais meenemen, dat is altijd handig om bij je te hebben. 

Werp een paar balletjes lokvoer met wat maden en casters 

in het water en je voerstek is gereed. Met de vaste stok 

begin ik vaak met staande haak om even te kijken wat er 

zoal rondzwemt. Na een uurtje voorntjes vangen wordt 

het tijd om wat anders uit te proberen. Ik bied het aas nu 

wat rustiger aan, brasem houdt er nu eenmaal van als je 

aas rustig op de bodem ligt. Schuif je dobber een centime-

ter of vijftien omhoog, piertje aan de haak en je bent er 

klaar voor. 

CASTERS 

Als je met de feeder aan de slag gaat, voer dan een drietal 

korven lokvoer met voldoende casters. Vooral die casters 

zijn belangrijk. Zorg ervoor dat er een gedekte tafel ligt. 

Als je te weinig casters in je lokvoer mengt dan zijn de 

vangsten meteen een stuk minder. Ik begin op dit water 

vaak met een 80 centimeter lange onderlijn. Ook nu is het 

belangrijk om eerst te kijken wat er gebeurt. Vang je snel 

je eerste vissen en is de vis gretig dan kun je terug naar een 

onderlijn van 60 centimeter. Voer regelmatig een korfje 

lokvoer met aas bij. 

Het kan haast niet anders of zo’n middagje Weespertrek-

vaart wordt al snel een leuke vissessie. Vergeet niet om 

je Vispas mee te nemen en let even op de ‘valse’ walle-

kant. Als het gras hoog staat zie je de begroeide opening 

vaak niet die tussen de beschoeiing en de kant aanwezig 

is. Vang ze!

Foto links:

De aastafel 

van Gijs is niet 

ingewikkeld: 

een bakje 

maden, wat 

casters en wat 

piertjes.

Foto rechts:

Een haakje 

maat 16 of 18 

met wat casters 

doet de truc.
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schaduw van overhangend bladerdak. Ook zwom op veel 

plekken een aardige hoeveelheid snepen en barbelen, die 

je om de zoveel tijd zag fl anken om kleine insecten van de 

stenen te eten.

MATERIAAL EN METHODE

Met onze eerste ervaring met deze omgeving en haar 

viswater hebben we behoorlijk wat informatie opgedaan. 

We hebben geleerd waar de snepen en barbelen op 

aasden. En we weten nu dat vooral de grotere kopvoorns 

dicht tegen de oever liggen, vaak in de schaduw en 

n 2018 waren we hier 

voor het eerst, een klein 

plaatsje in het oosten 

van Frankrijk. We stonden 

twee weken lang op een ge-

zellige camping die relatief 

dichtbij de stekken lag. De 

watertypes lopen hier nogal 

uiteen, er is een kilometer-

slang kanaal dat uiteindelijk 

uitmondt in een woeste ri-

vier. Parallel aan het kanaal 

stromen verschillende be-

ken, de een wat groter dan 

de ander. Deze zijn in de 

zomermaanden langzaam 

stromend, met af en toe een 

stroomversnelling. Toen wij 

hier voor het eerst kwamen 

werd ons al snel duidelijk dat 

forel hier erg zeldzaam is. En 

als er een forel zwemt, dan 

is dat vaak een verdwaalde 

regenboogforel. Dat moet 

een gelukkig exemplaar zijn want eenmaal gevangen be-

landt zo’n forel gegarandeerd in een Franse pan. 

Voor ons is de afwezigheid van forel geen probleem. Het 

gros van de Franse (vlieg)vissers laat de kopvoorn links 

liggen zodat wij blij verrast waren met het aantal andere 

vissen dat in deze beken rondzwemt. Elke worp, voor-of 

achterwaarts resulteerde in een vis; vaak kleine, gretige 

alvertjes of kopvoorntjes. Het leek wel een plaag. Voor ons 

was het dan ook een uitdaging om die ene oude en wijze 

kopvoorn te vangen, die zich goed verscholen had in de 

In het vorige nummer van het magazine 

Vissen! vertelde ik in het kort over 

de thuiskomst van onze jaarlijkse 

vliegvisvakantie. Afgelopen zomer hebben 

Dick en ik namelijk twee weken lang gevist 

in een schitterende Franse omgeving. 

Ons doel was het verbreken van onze 

persoonlijke records kopvoorn, waarbij de 

vangsten uiteenliepen van beeldschone 

bittervoorntjes tot beresterke barbelen.

VLIEGVIS
VARIATIE IN
FRANKRIJK

I

TEKST & FOTOGRAFIE FÉLIX SENS EN DICK BOSCH
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onder een tak, wachtend op kleine torretjes die vanuit 

de boom in het water vallen. Voor de kopvoorn knopen 

we dan ook een droge vlieg aan het uiteinde van onze 

tippet. Na alle soorten en maten droge vliegen uitvoerig 

te hebben getest, zijn we tot de conclusie gekomen dat er 

maar één vlieg op alle tijdstippen van de dag werkt. Deze 

vlieg – een imitatie van een kever - oefent een magische 

aantrekkingskracht uit op (voornamelijk) het grotere slag 

kopvoorn dat daar in de rivier rondzwemt. Met deze vlieg 

imiteren we het eerder genoemde torretje, waarvoor de 

kopvoorn maar al te graag zijn bek opentrekt.

We gebruiken zelfgebonden keverimitaties 

variërend van haakmaat 18 tot 10. Voor het 

schildje van de kever gebruik ik stukjes foam 

in de kleuren groen, bruin, paars en zwart. 

Verder gebruik ik rubberen micro legs, voor het 

nabootsen van de keverpootjes. En tot slot een 

klein plukje ice dub, in de kleur peacock, voor 

het lijfje. Optioneel is het om een klein stukje 

felgekleurd foam aan de bovenkant van het 

torretje te binden. (zie foto)

Als er op een bepaalde stek een groot aantal 

alvers en kleine kopvoorns aanwezig is, kiezen 

we een grotere haakmaat, en vice versa. Dit, 

omdat je anders bij elke aanbeet een klein visje 

aan de haak hebt hangen terwijl je juist die 

ene grote wil vangen. De kunst is dan ook om 

niet bij elke aanbeet de haak te zetten, maar 

te wachten totdat je een groot stel lippen door 

het wateroppervlak heen ziet breken om dan 

na het sluiten van de bek van de vis pas de haak 

te zetten.

Gepresenteerd onder een overhangende tak, of 

in een graskant met een beetje schaduw levert 

deze ‘vlieg’ ons keer op keer prachtige vissen 

op. Door het kevertje met een klein plonsje, 

iets harder dan gebruikelijk bij bijvoorbeeld 

een kleine meivlieg, op het water neer te laten 

komen, trigger je de vis meer dan wanneer je 

hem heel zacht laat neerstrijken. Mits goed uit-

gevoerd, zie je de kopvoorn, nietsvermoedend, 

heel traag omhoogkomen, zijn bek openen en 

vaak met een smakkend geluid weer sluiten om 

er met zijn buit vandoor te gaan. Super versla-

vend.

Voor deze manier van vissen gebruiken we 

voornamelijk vlieghengels uit de aftma drie 

klasse. We hebben ook altijd een aftma vijf mee voor het 

geval dat we met zware nimfen aan de slag gaan. Of ons 

richten op snepen en barbelen, voor dergelijke vissen kun 

je beter uit de voeten met een iets zwaardere hengel. 

Onze leaders zijn 9 voet lang en we verlengen ze met een 

tippet van ongeveer zeventig centimeter. Omdat kop-

voorns nog wel eens heel agressief op je kevertje afsprin-

gen zijn die tippets 14/00 of 16/00 mm dik. Houd er ook 

rekening mee dat je dicht tegen de oever en overhangen-

de takken aan vist. Als je een keer vast komt te zitten, of 

als de vis een takkenbos in duikt, is 12/00 vaak net te licht.

VLIEGVIS
VARIATIE IN
FRANKRIJK
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TERUG NAAR DE STEK

De eerste week van de vakantie richten we ons geheel op 

het vangen van kopvoorns, hoe verleidelijk het ook is om 

af en toe een zware nimf aan het drietje te knopen in de 

poging een grote fl ankende barbeel aan te werpen. De 

eerste dag verkennen we de stekken van verleden jaar. 

Sommige beekjes staan nu veel lager en anderen zijn com-

pleet dichtgegroeid met struikgewas.

Als we een sprookjesachtig mooi plekje hebben gevonden 

gaan we aan de slag. We halen de hengels uit de auto, 

hijsen ons in de waadpakken en knopen een klein kevertje 

aan het puntje van de leader.

Al snel spotten we de eerste kopvoorns, die in een klein 

poeltje in de oever van de beek liggen. Aan mij de eer voor 

de eerste worp. Om de grootste vis van het stel te bereiken 

moet die worp lang zijn. De vlieg komt met een plonsje 

bijna op z’n neus terecht, zonder aarzelig neemt hij mijn 

vlieg. De eerste vis is binnen!

De hierop volgende dagen besteden we aan het vissen met 

de droge vlieg en vangen nog een paar heel mooie vissen.

Maar na een paar dagen krijgen we wel de kriebels van 

het zien van die grote fl ankende barbelen en de snepen 

die boven water sierlijk met hun staarten zwaaien. Met 

een iets stevigere vliegenhengel en een kleine, maar zwa-

re nimf, werpen we een groepje barbelen aan, net zolang 

tot er één besluit om toe te happen.

Terwijl een gouden, door de zon verlichte zijde van een 

vis door het water draait, zeilt de lijn weg en volgt er een 

spectaculair gevecht. Na diverse sprongen en lange runs, 

komt deze prachtige barbeel binnen handbereik!

FIJNE TUSSENSTOP

Aan elke vakantie komt helaas een einde en na twee 

fantastische weken vliegvissen in Frankrijk is het weer tijd 

om op huis aan te gaan. Op de terugreis maken we een 

pitstop langs de Moezel. Ik loop even naar de waterkant 

en zie een mooie kopvoorn tegen de kant liggen. Ik ren 

terug naar de auto, maak mijn hengeltje in orde, en enkele 

minuten later kan ik deze vis voor de camera houden.

Uiteindelijk blijkt deze kopvoorn de grootste van de 

vakantie, beter kunnen we onze trip niet eindigen!

Als we de Franse grens passeren en de Belgische Ardennen 

binnen rijden, slaan de viskriebels weer toe. We zien een 

prachtig stuk rivier liggen waar we het wel even willen 

proberen. Een dagvergunning is snel gekocht en we vissen 

het traject af. Met de vangst van een paar sterke beek-

forellen sluiten we de dag af en verlaten we België.

Dick, bedankt voor de mooie foto’s en de gezellige vistrip, 

ik kijk al uit naar ons volgende avontuur!
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et de controles wil het handhavingsteam ervoor 

 zorgen dat eenieder zich langs de waterkant aan de 

regels houdt. Tijdens zo’n controle wordt nagegaan 

of de sportvisser beschikt over de juiste documenten, 

zoals de vispas, de eventuele, door de AHV uitgegeven, 

derde hengel vergunning en de vergunning om s’ nachts 

te mogen vissen. Ook geeft het team voorlichting over de 

geldende regels.

Daarnaast heeft het team tot taak om overtredingen van 

de visserijwet en de dierenwet te constateren en eventu-

eel te (laten) verbaliseren.

De controles zijn van groot belang. Sommige maatschap-

pelijke groeperingen en politieke partijen zijn zeer 

kritisch over de sportvisserij. Eventuele misstanden 

worden dan meteen door hen aangehaald met als doel 

de hengelsport in negatief daglicht te plaatsen. Door 

de gerichte controles worden dergelijke misstanden 

merendeels voorkomen. Het is dan ook van groot 

belang dat eventuele misstanden gemeld worden, 

zodat de AHV kan optreden tegen de overtreders.

Mocht U langs de waterkant een misstand zien dan 

kunt u dat tijdens kantooruren melden bij de collega’s 

van het AHV kantoor. Hun tele-

foonnummer luidt 020 626 4988. 

Zij zetten dan het bericht door naar 

het team controle en handhaving. Na 

kantooruren kunt u de melding ma-

ken via telefoonnummer 06-53274273.

Wat zijn de meest voorkomende misstanden? Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan stroperij en vissen met levend aas. In 2020 

heeft het bestuur van de AHV samen met de ledenraad 

besloten dat in het water van AHV het gebruik van een 

leefnet verboden is. Met uitzondering van wedstrijden die 

bij de AHV zijn aangemeld en vergund

Daarnaast heeft de AHV in samenspraak met de ledenraad 

besloten dat vissers die op karper of roofvis vissen in de 

wateren van de AHV gebruik moeten maken van een 

onthaakmat. Ook moet de visser die op roofvis vist in de 

wateren van de AHV in bezit zijn van een onthaak- en 

kniptang.

Houd je aan deze nieuwe regels en laten we er in 2020 

met zijn allen weer een sportief jaar van maken langs de 

waterkant.

Ook in 2020 kan de AHV 

rekenen op een team voor 

controle en handhaving. Dit 

team bestaat uit een aantal 

verenigingscontroleurs en 

een buitengewoon opsporing 

ambtenaar (BOA). Op hun beurt wordt het Amsterdamse team 

ondersteund door de BOA’s van de sportvisfederatie MidWest. 

Daarnaast is er een goede samenwerking met de boswachterij 

van het Amsterdamse Bos, de politie eenheid Amsterdam en 

Waternet.

SAMEN
HANDHAVEN

Controles van groot belang
voor toekomst hengelsport

MISSTAND GEZIEN? MELD HET DAN!

Tijdens kantooruren: 020 626 4988

Na kantooruren: 06 53274273

M

TEKST & FOTOGRAFIE JAN SPEL

van het AHV kantoor. Hun tele-

foonnummer luidt 020 626 4988. 

Zij zetten dan het bericht door naar 

het team controle en handhaving. Na 

kantooruren kunt u de melding ma-

controle en handhaving. Dit 

team bestaat uit een aantal 

verenigingscontroleurs en 

een buitengewoon opsporing 

ambtenaar (BOA). Op hun beurt wordt het Amsterdamse team 

HANDHAVENHANDHAVEN
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de rand van de vaargeul. Actieve snoekbaarzen komen 

op sommige momenten in de winter maar al te graag op 

het iets ondiepere water kijken of er een mals prooivisje 

te vinden is. Kanalen en vaarten zijn ideale stekken om 

werpend snoekbaars te belagen. Het kan zomaar zijn dat 

zo’n kanaal kilometers lang geen visje oplevert. Maar krijg 

je eenmaal een aanbeet dan heb je doorgaans een stek 

gevonden waar meerdere snoekbaarzen zich ophouden. 

Waarschijnlijk zitten er dan voldoende prooivissen op dit 

deel van het water. Eenmaal gevonden blijf ik op zo’n plek 

vaak een tijdje staan. Het is een kwestie van doorzetten en 

wachten tot er weer een actieve vis zich meldt. Doorgaans 

weet ik op deze wijze in de winter altijd wel de nodige 

snoekbaarzen te vangen op één stek.

TERGEND LANGZAAM

Een veelgemaakte fout is dat het gebruikte kunstaas te 

snel wordt binnengevist. Ook al is de buitentemperatuur 

misschien nog niet zo extreem laag, weet wel dat de wa-

tertemperatuur amper enkele graden is. Roofvissen zijn 

ant waar liggen de boefjes? Wanneer ik werpend 

snoekbaarzen wil belagen is het zaak om op de juis-

te momenten te vissen en om actieve glasogen op te 

sporen. Dat vergt enige mobiliteit. Zorg er dus voor dat 

je niet al te veel materiaal bij je hebt, laat overbodige 

spullen en reservematerialen maar even in de auto liggen. 

In veel gevallen liggen snoekbaarzen tegen het talud of 

Op het moment dat ik dit schrijf wil het nog steeds niet winteren. 

Maar ondanks dat moet je er maar zin in hebben om bij een paar 

graden Celsius aan de waterkant te staan. En met de harde wind van 

dit moment is het al helemaal geen pretje. Juist door die harde wind 

is het ook nog eens lastig om het echte grote water op te zoeken. 

Dus wat dan te doen? Waarom niet eens werpen op winterse 

snoekbaarzen vanaf de kant?

WERPEN NAAR
WINTERSE SNOEKBAARZEN

W

TEKST & FOTOGRAFIE MARCEL DE RUYTER

Soms heb je gewoon een V-staartje nodig.
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dan gewoon trager en traag vissen is dan het 

beste advies. Omdat ik ver wil werpen gebruik 

ik een snelle spinstok van minimaal 2.70 meter 

lengte met een werpgewicht van maximaal 25 

gram. In combinatie met een spinmolen in de 

3000 klasse en een goede kwalitatieve gevloch-

ten lijn van maximaal 10/00 kan men forse af-

standen werpen.

Om echt afstand te behouden geef ik direct 

na de worp wat lijn bij zodat de shad op de 

vrijlopen de lijn recht naar beneden zakt. Hier-

bij houd ik ook direct mijn top laag zodat de 

wind geen invloed heeft op mijn lijn. Dit laatste 

is belangrijk omdat je zo ver mogelijk en zo snel 

mogelijk de bodem wil bereiken. De snoekbaars 

kan soms praktisch voor je voeten liggen maar 

ook in het diepere deel ver uit de kant. Zeker in de eerste 

meters na het afzinken is het advies tergend langzaam te 

vissen. Maar al te vaak heb ik meegemaakt dat ik vrijwel 

direct een aanbeet kreeg na enkele sprongetjes te hebben 

gemaakt met het kunstaas. Durf zodanig langzaam te vis-

sen dat je minimale sprongetjes maakt en soms zelfs het 

shadje even stil op de bodem te laten liggen. Gebruik hier-

voor een jigkop in combinatie met een shadje dat past bij de 

waterdiepte en eventuele stroming. In de meeste gevallen 

is 7 tot 10 gram meer dan genoeg. Verder gebruik ik een 

metertje voorslag van 28/00 fl uorocarbon wat meer dan 

voldoende is om zelfs de grootste snoekbaars te temmen.

TYPE SHAD

Het type shad dat je gebruikt kan ook nog eens het verschil 

maken. Een goede shad voor het werpen op snoekbaars is 

slank en niet al te groot. Een shad met een breed of te 

groot profi el beïnvloedt de afstand bij het werpen en het 

afzinken. Tijdens zo’n winterse tocht heb ik maar enkele 

types shads in een paar verschillende kleuren bij mij. Turbo 

shads van Bass Assassin zijn echte allrounders en leveren 

mij eigenlijk altijd wel een visje op. Kies een fel kleurtje, 

een bruin en een groen kleurtje en je slaat eigenlijk nooit 

de plank mis. Ook heb ik de laatste tijd veel succes gehad 

met de Kick Teez van Westin en ook de Fox Zander Pro 

shads zijn ideaal. Eigenlijk gebruik ik zelden shads die 

langer zijn dan 9 centimeter. En ook deze relatief kleine 

shads leveren soms fl inke vissen op. Neem ook altijd een 

aantal V-staart shadjes mee zoals de Fin-S van Lunker City 

of de Powerbait Minnow van Berkley. Wanneer de snoek-

baarzen erg traag zijn 

kan dit nog wel eens de 

enige oplossing zijn om 

een visje boven water te 

krijgen.

STINGER HOOK

Zoals hierboven be-

schreven kan het zijn 

dat de snoekbaars erg 

traag is. Soms komt het 

dan wel tot een aan-

beet, maar je mist deze 

dan omdat het kunstaas 

slechts bij het staartje 

wordt gegrepen. Ieder-

een kent wel de oplos-

sing om dan een klein 

dregje te plaatsen aan 

de achterzijde van de shad. Op zich werkt dit prima, maar 

veel stekken, zeker vanaf de kant, hebben veel rotzooi op 

de bodem en een dregje kan dan al snel vastraken. Om dit 

probleem te beperken kies ik liever voor een enkele haak. 

Zelf doe ik goede zaken met de single stinger hook van 

Quantum. Het mooie van dit type haak is dat deze twee 

extra haakjes heeft aan de steel die je in de rug van het 

shadje kan duwen. Dit zorgt voor minder vast lopers aan 

de bodem en heb je toch een extra wapen om een staart-

bijtende snoekbaars te kunnen haken. Een dregje werkt 

uiteraard ook prima, maar zorg er dan voor dat deze op 

de rug van de shad wordt bevestigd en kies voor een klein 

en licht type zodat de actie van het shadje minimaal beïn-

vloed wordt. Succes!

WERPEN NAAR
WINTERSE SNOEKBAARZEN

Slanke shads met goede werp en vangst eigenschappen. Let 

op de stinger hooks bij de twee shadjes rechtsboven



et bestuur heeft na het vertrek van de 

notulist David inmiddels een nieuwe no-

tulist, in de persoon van Roos van Iterson, 

gevonden. De onlangs aangetreden secretaris 

Gerard Groot heeft in verband met gezond-

heidsproblemen zijn functie neergelegd, zodat 

thans daarin nog een vacature is.

Verder zal Wim Schut als vertegenwoordiger van de roofvis-

commissie de plaats van Herman Sentrop in het bestuur inne-

men, terwijl naar verwachting het bestuur met de komst van 

een vrouwelijke bestuurster zal worden verblijd.

VERENIGINGSGEBOUW

Het opknappen van het gebouw op het Landje aan de Slo-

terplas zal niet plaatsvinden nu deze aanzienlijke kosten met 

zich meebrengt. Het bestuur beziet de mogelijkheden om 

op dezelfde plaats van dat gebouw een ruimer onderkomen 

te bouwen, zonder dat er extra grond dan wel bomen ge-

kapt dienen te worden. Er komt dan een volwaardig vereni-

gingsgebouw waarin het kantoor is opgenomen. Binnenkort 

spreekt het bestuur met het stadsdeel Nieuw-West over dit 

nieuwe initiatief. 

VISSTANDBEHEER

Het ingevolge het pachtcontract met de gemeente Amsterdam 

verplichte visstand beheerplan is - met dank aan de beide 

opstellers Lodewijk Roelen en Bart van Iterson - gereed en 

aan de gemeente aangeboden en zal medio februari in de 

gemeenteraad van Amsterdam worden besproken.

Met de gemeente Amstelveen is een afvissing van brasem 

afgesproken.

De karper uitzetting is in diverse AHV-wateren ondanks 

het late tijdstip in het jaar goed verlopen. Het karper the-

ma-avond is op 21 februari 2020 in Amstelveen.

COMMUNICATIE

De exercitie van de AHV op de hengelsport- en botenbeurs 

in de Jaarbeurs te Utrecht kan als zeer geslaagd worden be-

schouwd (zie elders in dit blad).

Het bestuur zal in de loop van dit jaar een beslissing nemen 

over de vernieuwing van de website, nu de huidige website 

verouderd is en weinig mogelijkheden kent.

HANDHAVING EN CONTROLE

Eind januari hebben de controleurs een opfriscursus van 

onze boa Jan Spel gekregen; daarbij werden de vernieuwde 

vergunning regels nogmaals doorgenomen. Jan Spel zal het 

overzicht van de in 2019 gehouden controles binnenkort pre-

senteren. Voorts zal de status van de AHV-nachtverblijfpas en 

de AHV-derde hengelvergunning bekeken worden in relatie 

tot de door Sportvisserij Nederland soortgelijk afgegeven 

passen.

De situatie rond de visgidsen en de nieuwe door de gemeen-

te Amsterdam opgelegde verordening verloopt allesbehalve 

vlekkeloos en is onbevredigend. Onze boa zal deze kwestie 

bij de directbetrokkenen van de gemeente nogmaals onder 

de aandacht brengen.

WEDSTRIJDEN

De AHV participeert in de jeugd Streetfi shing wedstrijden on-

der de vlag van MidWest op 15 maart 2020.

De vernieuwde regels over het beleid ten aanzien de witvis-

wedstrijden is per 1 januari 2020 ingegaan (zie elders in dit 

blad).

De nieuwe Bosbaanbeheerder heeft inmiddels het nieuwe 

balisageschema voor de Bosbaan vrijgegeven. Een aantal 

karperwedstrijden zijn daarin inmiddels geplaatst. 

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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Bij het schrijven van dit stuk, betreurt het be-

stuur dat zij – ondanks herhaalde verzoeken 

- nog steeds niet de beschikking heeft gekre-

gen over het concept-verslag van de Leden-

raad van 14 november 2019! Onderstaand 

volgt derhalve een verkorte versie.

n de ledenraad van 14 november 2019 heb-

ben verschillende ontwikkelingen de revue 

gepasseerd. Duidelijk is dat het aantal onder-

werpen op de agenda te veel is om dat op één 

avond goed te kunnen behandelen. 

Bart van Iterson en Daan Rijpkema zijn nu offi ci-

eel tot het bestuur getreden, terwijl Twan Braas 

en Mike de Vries in de Ledenraad zijn benoemd. 

Joris Weitjens gaf een uitvoerige presentatie over 

het SKP-project en het daarmede samenhangend 

karper uitzetbeleid.

En uitvoerige discussie vond plaats over de even-

tuele uitkoop van een beroepsvisser. Besloten 

werd om niet tot uitkoop over te gaan.

Het voornemen van een presentatie op de Hengel-

sport en botenbeurs te Utrecht met als hoofdthe-

ma “de Jeugd en verder naamsbekendheid” is aan 

de leden ter kennis gebracht.

Het vissterfte protocol is door de AHV al eerder 

goed bevonden en dient nog langs een aantal 

ambtelijke kanalen te gaan voordat deze defi -

nitief wordt. De AHV heeft met de Amstelveens 

wethouder Ellermeijer een gesprek gehad over de 

afvissing van de Amstelveense Poel. Inmiddels is 

bekend geworden dat de bedoelde afvissing van 

brasems zal geschieden. 

Op 21 november 2019 had de AHV en MidWest 

een bijeenkomst met Hoogheemraadschap van 

Rijnland over natuurvriendelijke oevers. Afgespro-

ken is dat daar waar nu vismogelijkheden zijn, 

deze ook in stand zullen blijven. 

De aanwezigen nemen kennis van de regels ten 

aanzien van de visgidsen; Visgidsen is verboden 

om passagiers op het IJ aan boord te nemen dan 

alleen voor doorvaart. Deze kwestie heeft de blij-

vende aandacht van het bestuur. 
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DE LEDENRAAD
D.D. 14 NOVEMBER 2019

De huisvesting problematiek is een never ending 

story. Inmiddels is de 4e programma manager 

Sloterplas aangetreden, die tot het voorjaar 2020 

zal aanblijven. De nieuwe gemeenteraad houdt nu 

een pas op de plaats m.b.t. de verbouwing op de 

Sloterplas, zodat de AHV naar nieuwe alternatie-

ven op zoek moet gaan.

Het bestuur heeft afscheid genomen van het ac-

countantskantoor Berghoef en werkt inmiddels 

met E&K administratie, die wel met hetzelfde 

boekhoudsysteem (AFAS) werkt; wat bij het vorige 

accountantskantoor niet het geval is, en dus meer 

kosten gemaakt werden.

Het maandelijks fi nancieel overzicht wordt verbe-

terd, terwijl daarnaast dagelijks een kasoverzicht 

mogelijk is.

De nieuwe accountant Koos Koster stelt zich voor 

en presenteert de jaarcijfers over 2018, het fi nan-

cieel onderzoek bij de AHV en een fi nancieel ver-

slag tot en met september 2019.

Op de ALV van MidWest is bekend geworden dat 

de jaarlijkse verhoging de eerstkomende twee jaar 

geen doorgang vindt, nu MidWest eerst in haar 

vermogen dient in te teren.

Ron Stoorvogel geeft een uitleg over het beleid ten 

aanzien van viswedstrijden (zie elders in dit blad).

Daan Rijpkema toont aan de hand van een aantal 

dia’s de voorgenomen jeugdactiviteiten, waarvan 

hij de trekker is.

De jaarvergunningen ad € 42,50 blijven gehand-

haafd; voorgesteld wordt om in plaats van prijs-

verlaging activiteiten voor de leden te doen; echter 

het gebrek aan vrijwilligers hiervoor vormt wel 

telkens de bottleneck!

De vergadering stemt in met de wijzigingen in de 

vergunningsvoorwaarden per 1-1-2020 in die zin 

dat de onthaakmat zowel bij het karper- als het 

roofvissen verplicht is en dat bij het roofvissen 

een onthaak- en kniptang ook regel is. Daarnaast 

is het gebruik van een leefnet bij het (wit)vissen, 

behoudens bij de AHV-toegestane wedstrijden, 

verboden.

De voorzitter attendeert de aanwezigen op de vol-

gende vergadering in het voorjaar 2020, wanneer 

het bestuur er dan twee jaar op heeft zitten; dan 

dient een nieuw bestuur en uiteraard ook nieuwe 

voorzitter gekozen te worden.

KARPER
WEDSTRIJDEN 
2020
De Amsterdamse Hengelsport Vereni-

ging heeft in haar planning voor 2020 

de volgende viswedstrijden op de 

Bosbaan en Sloterplas staan.

zaterdag 7 maart vanaf 10.00 uur tot zondag 8 maart 10.00 uur.

zaterdag 4 april vanaf 10.00 uur tot zondag 5 april 10.00 uur.

zaterdag 7 november 10.00 uur tot zondag 8 november 10.00 uur.

Verder zijn in het weekend van 26-28 juni 2020 en van 2-4 oktober 2020 twee 3-daagse karper wed-

strijden op de Sloterplas.

Het totaal aan karper wedstrijden wordt voor 2020 dus 5 (in 2019 waren dat 3) die in totaal 12 wedstrijd-

dagen omvatten (in 2019 waren dat er in totaal 5).
I

in memoriam
REMCO PEEREBOOM

Tot ons groot verdriet is op zeer jonge leeftijd 

Remco Peereboom, een gewaardeerd AHV-

lid, overleden.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte 

met het verlies.
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De slogan op de voorpagina van de AHV-website is kort maar duidelijk: “Als de 

natuur en vissen jouw passie is”. We kennen ook het gezegde “De jeugd heeft 

de toekomst”. Welnu, de sportvisserij heeft ook de jeugd nodig. Niet alleen de 

sportvisserij, ook de natuur zou meer aandacht van de jeugd moeten hebben.

et is één van de doelstellingen van de AHV: jeugd en natuur met elkaar 

verbinden. De jonge generatie erop attenderen dat zij de toekomstige 

toezichthouders van de natuur zullen zijn. En dat zij zuinig op de natuur 

moeten zijn. Dat kan door middel van kanovaren, mountainbiken, survivaltochten 

etc. Maar er zijn gelukkig meerdere manieren om ze te triggeren zodat ze minder 

achter hun play-station zitten. Of urenlang naar hun smartphone zitten te 

turen. 

Niet eerder stond de AHV op een hengelsportbeurs, maar verleden jaar 

kwam het er toch van. Het bestuur besloot tot deelname aan de Hengelsport- 

en Visbotenbeurs in Utrecht. Met als thema Jeugd & Natuur. Want waar 

anders kun je de jeugd het beste bereiken om het sportvissen te promoten? 

Een team van personeel én vrijwilligers liet zien waar de AHV voor staat: 

sportvissen en natuur! De stand werd opgedeeld op basis van de drie 

favoriete disciplines witvissen, karpervissen en roofvissen. Ook was er een 

bioloog aanwezig zodat iedereen zijn vragen kon stellen over vissoorten, 

visstand, waterkwaliteit, uitzetbeleid etc. En je kon ook ter plekke lid worden 

van de AHV. Met als welkomstcadeau een goedgevulde goodie bag. 

En hoe heeft het beursteam van de AHV de hengelsportbeurs ervaren? Het was 

vanaf de 1e dag een drukte van belang. Er werden door veel jonge bezoekers 

de meest uiteenlopende vragen gesteld aan de ervaren vrijwilligers. Die zagen 

het op hun beurt als taak om zoveel mogelijk informatie te verstrekken aan 

de leergierige jeugd. Opvallend was het enthousiasme van de jonge vissertjes 

wanneer zij hun eigen boilie-onderlijnen en dropshotsysteempjes ter plekke 

in elkaar konden knutselen. De ouders, zelfs degenen die geen affi niteit met 

sportvissen hadden, toonden grote belangstelling voor de ijverige verrichtingen 

van hun kroost. Dat alles op rolletjes liep was grotendeels te danken aan de 

gemotiveerde vrijwilligers. Zij lieten niet alleen zien hoe je onderlijntjes moet 

maken, maar ook hoe je de vissen respectvol moet behandelen en terug moet 

zetten in hun natuurlijke omgeving. 

Het voltallige AHV-beursteam heeft ervaren hoe nuttig het was om aan de beurs 

deel te nemen. Het was succesvol en daardoor was de missie geslaagd. De jeugd 

heeft in drie dagen veel geleerd. De AHV vindt dat zij haar doelstelling, al zou het 

een bescheiden percentage zijn, heeft kunnen waarmaken. Dit smaakt naar meer!

DE AHV OP DE 
HENGELSPORT & 
BOTENBEURS 2019

H

TEKST DENNIS SCHMITT FOTOGRAFIE RON STOORVOGEL
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STEEDS MEER OUDEREN MAKEN 
GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA
Het sociale media gebruik van ouderen heeft de laatste jaren een vlucht 

genomen. Vooral 65- tot 75-jarigen maken steeds meer gebruik van 

sociale media. In 2019 zei 76 procent van de ondervraagden in deze 

leeftijdscategorie actief te zijn geweest op sociale media, vijf jaar 

eerder was dat nog 40 procent. Ook het sociale media gebruik onder 

75-plussers is toegenomen. Tekstberichten uitwisselen bijvoorbeeld via 

WhatsApp is onder ouderen het meest populair. Dit blijkt uit recente cij-

fers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019’ 

van het CBS.

OPMERKELIJKE TOENAME

Onder 55- tot 65-jarigen bedroeg het sociale media gebruik vorig jaar 89 pro-

cent en onder 65- tot 75-jarigen 76 procent. 2014 was dat respectievelijk nog 

64 en 40 procent. De 75 jarige of ouder maken ook meer gebruik van sociale 

media: in 2014 maakte 13 procent hier gebruik van, vijf jaar later 40 procent.

VOORAL TEKSTBERICHTEN UITWISSELEN

Het uitwisselen van tekstberichten via onder meer WhatsApp is de meest ge-

bruikte vorm van sociale media: De grootste groei is te zien bij de leeftijdsgroep 

van 65- tot 75-jarigen. Inmiddels verstuurt 70 procent van de 65- tot 75-jarigen 

tekstberichten. Dat was vijf jaar eerder nog maar 25 procent.

Onder 75-plussers nam het uitwisselen van tekstberichten toe van 7 procent in 

2014, naar 34 procent in 2019.

OOK MEER GEBRUIK SOCIALE NETWERKEN DOOR OUDEREN

Ouderen maken ook steeds meer gebruik van sociale netwerken zoals Facebook, 

Twitter, Instagram of Snapchat. Vorig jaar was 39 procent van de 65- tot 75-jari-

gen, en 17 procent van de 75-plussers actief op sociale netwerken. Dat was vijf 

jaar eerder nog respectievelijk 23 en 6 procent.

Gezien bovenstaande feiten een reden te meer om de AHV media nogmaals te 

benoemen:

www.facebook.com/amsterdamsehengelsportvereniging

www.instagram.com/amsterdamsehengelsport

ahv.mijnhengelsportvereniging.nl

1. Wedstrijden, die worden georganiseerd door de AHV, hebben 

voorrang.

2. Voor wedstrijden die in samenwerking met de AHV worden 

georganiseerd geldt dat hierbij deze samenwerking ook duidelijk 

tot uiting dient te komen. Voor deze wedstrijden wordt geen 

vergoeding gevraagd.

3. Voor wedstrijden georganiseerd door commerciële partijen en niet 

in samenwerking met de AHV bedraagt de vergoeding € 100,00 

per wedstrijd.

 Het inleggeld, m.u.v. de organisatiekosten, dient te allen tijde ten 

goede te komen aan de deelnemers. Onder organisatiekosten 

worden niet verstaan vergoedingen voor organisatoren. De AHV 

krijgt bij deze wedstrijden inzicht in het aantal deelnemers, de 

deelname kosten en de verdeling van de inleggelden.

4. Wedstrijden georganiseerd door andere HSV’s wordt per aan-

vraag voor maximaal 4 wedstrijden toestemming verleend. De 

vergoeding is gerelateerd aan het maximaal aantal deelnemers; 

tot 15 personen € 20 per wedstrijd, 16 t/m 30 personen € 40,00 

per wedstrijd, 31 personen of meer € 50,00 per wedstrijd.

5. Wedstrijden of evenementen georganiseerd door maatschappelij-

ke instellingen zijn vrijgesteld van betaling.

6. De AHV houdt een overzicht bij van de geplande wedstrijden om 

misverstanden met dubbele aanvragen te voorkomen.

7. Bij het verlenen van de toestemming wordt verplicht gesteld dat 

de vangstresultaten met de AHV worden gedeeld. 

8. In de periode juli t/m de tweede week van september wordt er 

geen toestemming verleent op het traject aan de Amstel; Hoger 

Einde-Noord, Binnenweg en Ouderkerkerdijk in de weekenden. Dit 

is om overlast van bewoners te voorkomen.

en jij de 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. 

B

BELEID VERLENEN VAN
TOESTEMMING VOOR
WEDSTRIJDEN OP AHV WATER



R
O

O
F

V
I

S

16

veel vis en ik ben samen met tien andere fanatieke jongens op stap. Als 

bij de eerste worp de eerste vis van de dag zich meldt, wordt de camera 

er meteen bij gepakt. Tijdens de dril is al te merken dat het gaat om een 

snoekbaars van redelijk formaat. Zelfs onder de top probeert de vis zich 

in de diepe schaduwen van het IJ verborgen te houden. Enkele seconden 

later geeft de vis zich toch echt over en treffen we een snoekbaars van 

ruim zestig centimeter aan in ons net, die na het onthaken op de ont-

haakmat snel mag poseren voor een foto. Nog geen minuut later krijgt 

mijn andere vismaat een goede beuk op zijn top. Ook de tweede Sander 

lucioperca is een feit, en dat terwijl we nog geen vijf minuten bezig zijn! 

Een goed begin is het halve werk, en we zijn heel benieuwd of er nog 

meer hongerige vissen in de Amsterdamse wateren verscholen liggen. 

STREETFISHING? MIJ TE DUUR!

Een muis, een toetsenbord en een computer; meer heb je niet nodig om 

je favoriete shooter of FIFA te spelen. Zelfs voor het streetfi shen heb je 

niet veel nodig. Met een simpel hengeltje, een klein tasje met kunstaas 

en een onthaakmat heb je alles in huis om de grachten onveilig te ma-

ken. Een vis kijkt niet naar de hengel, dus honderden euro’s investeren 

in een super-de-luxe hengel is helemaal niet de sleutel tot succes. Ook 

vandaag wordt dit bewezen als twee vismaten van mij het tegen elkaar 

opnemen. De een gewapend met een set van nog geen honderd euro, 

iet veel later verscheen er een melding op mijn telefoon. “Wat doe je 

morgen?”, vroeg één van mijn vismaten via WhatsApp. Na een korte 

conversatie was het al snel duidelijk wat ik de volgende dag zou 

gaan doen: Streetfi shing in Amsterdam. En ik was niet de enige die dat 

van plan was. Er werd een groepschat aangemaakt en de volgende och-

tend stond ik samen met nog tien streetfi shers op het Centraal Station. 

“Hoeveel gaan we er vangen jongens? Twintig?” “Nee vierendertig!” 

“Zo weinig? Ik denk tweeënveertig!” Toen er zelfs vierenvijftig werd 

geroepen hadden we al snel in de gaten dat we nu maar beter het water 

op konden zoeken. Enter, the game is on!

AANBEET UIT HET DIEPE

Dit moet een topdag worden. Het weer is goed, ik vang de laatste tijd 

Steeds meer jongeren zitten het liefst de hele dag binnen dag in dag 

uit te gamen, afgezonderd van anderen, met een zo groot mogelijk 

beeldscherm voor hun neus. Ja, ook ik zit weleens (soms wellicht te 

vaak) met een beeldscherm voor mijn neus. “Slechts 1 op de 10 kinde-

ren speelt in zijn of haar vrije tijd een uur per week buiten”, las ik toen 

ik de bladzijde van mijn digitale krant omsloeg. Ik was stomverbaasd 

en dacht: “Dat ‘gamen’, dat moet toch ook gewoon buiten kunnen?”

N

TEKST & FOTOGRAFIE DAAN RIJPKEMA
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de ander heeft een setje waarvan alleen de hengel al het vijfvoud 

waard is. Bewapend met hetzelfde kunstaas, weten beide helaas 

geen vis te vangen op deze stek. Wellicht hebben we meer succes 

op het volgende plekje.

Doordat je zo weinig materiaal mee hebt is het heel eenvoudig 

jezelf door de straten van onze hoofdstad te manoeuvreren. Op 

zo’n dag loop je al snel meer dan vijftien kilometer. Zelfs een 

abonnement op de sportschool is overbodig geworden! Vissen 

van deze tijd is echt een stuk actiever geworden dan vroeger, en 

dat maakt het bijna net zo avontuurlijk als een spelletje op de 

computer. De hele dag actief bezig zijn en blijven zoeken en jagen 

naar die vis. Winnen zij of winnen wij, het is net een videogame! 

Een korte pauze op zo’n intensieve dag is ook wel op zijn plaats. 

Met goed gevulde maagjes (en uiteraard een goed gevulde tas 

met veel te veel tussendoortjes) vervolgen we onze weg langs 

de kade van het Oosterdok. “Tik tik, hangen!” “Ja hier ook!” We 

stuiten op een grote school met een aantal mooie baarzen. Na 

enkele dubbel-strikes blijven de aanbeten uit en tikt de teller aan 

het einde van de ochtend al de dertig aan!

GOUD ONDER DE BRUG

Ook in de middag blijven we vis vangen. We kiezen er dit keer 

voor om ons meer te focussen op de binnenstad. Veel anderen 

komen daar niet en blijven uren hangen bij het Ij. Het kiezen 

van de binnenstad blijkt in de eerste instantie geen goede keus. 

Mini-baarzen van formaat tot twintig centimeter liggen voortdu-

rend met ons kunstaas te spelen.

Maar goed, dat zou wel kunnen betekenen dat hier dus ook de 

grotere vissen liggen. Die kleine baarzen staan immers bovenaan de 

menukaart van de snoekbaars. Het nagerecht? Het heerlijke kunstaas 

van Jeroen! Als hij zijn shad met uiterste precisie onder de brug weet 

te krijgen is het bij het afzinken al raak. Uit de aanbeet en mooie avon-

tuurlijke dril volgt een prachtige goudgekleurde vis uit de grachten van 

Amsterdam.

Time fl ies when you’re having fun, dus ook deze dag is sneller voorbij-

gegaan dan ik dacht. Wat was het leuk even met elkaar te ‘socializen’ 

aan de kades van de Amsterdamse wateren! We hebben weer veel van 

elkaar geleerd, maar bovendien enorm veel gelachen! Als de schemering 

valt staat de teller op vijftig vissen, als het er niet meer zijn. Zo’n goede 

dag heb ik in onze hoofdstad nog nooit gehad! Ik kan me bijna niet 

voorstellen dat er jongeren zijn die zo’n avontuur in de stad niet leuk 

vinden, en ik raad iedereen (zelfs de lezers die ouder zijn dan zestien 

jaar) om het streetfi shen eens uit te proberen. Als je mij zou vragen, 

“Daan, wat doe jij in je vrije tijd?” “Dat is heel simpel. Ik game; de 

straten van Amsterdam vormen mijn beeldscherm en mijn hengel is mijn 

wapen.” Game over.

Benieuwd naar het videoverslag? Check het YouTube 

kanaal van Fishingteam UTH!
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Een nieuw jaar is begonnen…

Iedereen heeft prachtige 

voornemens en ook als visser is 

het altijd een mooi moment om 

nieuwe doelen te stellen. Waar 

ga jij dit jaar voor? Is het een pr 

verbeteren, een bepaalde soort 

eindelijk vangen, of die bijzondere 

visreis maken? Hoe lekker is het 

gewoon al om hierover na te 

denken? Er zijn nog zoveel soorten 

die ik graag wil vangen, nog 

zoveel landen om te ontdekken... 

Ik wil nóg meer allrounder worden 

en dat zijn absolute missies van 

me! Kan misschien nog wel effe 

duren hahahaha… Maar wat 

ik, per direct, met mezelf heb 

afgesproken is méér “kwalitijd” 

door te brengen met het 

allerleukste soort wat er bestaat.

HULDE
AAN HET
VISDINNETJE!M
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tweeling, 8 jaar oud) super 

Visdinnetjes van me. Ze kij-

ken, net als ik, al in elk water 

dat we passeren en ze genieten echt 

als ik met ze “waterkantjes ga rocken”. Samen vissen met 

m’n dochters is goud. Voor ons is het buitenspelen: Aktief 

in- en mét- de natuur bezig zijn. Deze toppers hebben ook 

hun eigen doelen gesteld voor 2020… dus we gaan (of 

k heb het over het Visdinnetje. Ze zijn serieus 

geweldig en ik ben een bofbips, want ik heb 

er meerdere! Een Visdin is een goede vriendin, 

maar dan eentje waar je mee op visavontuur gaat.

Vanaf mijn geboorte ben ik al gezegend met een 

prachtexemplaar: mijn moeder! Zij staat natuurlijk 

het dichtst bij me en ik heb zoveel van haar geleerd. 

Niet alleen het wildplassen maar ook qua techniek 

(strandvissen) en sowieso, wat denk je van het hele 

“Hoe overleef ik mezelf in een mannenwereld”-ge-

deelte. Een dikke dankjewel mams, ik hou van jou en 

we gaan in 2020 nog veel vaker samen het strand op!

Doordat het vissen bij ons thuis een way of life is, zijn on-

dertussen ook mijn lieve dochtertjes (Willemijn & Daniëlle, 

I

tweeling, 8 jaar oud) super 
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Vanaf mijn geboorte ben ik al gezegend met een 
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Niet alleen het wildplassen maar ook qua techniek 

(strandvissen) en sowieso, wat denk je van het hele 

“Hoe overleef ik mezelf in een mannenwereld”-ge-

deelte. Een dikke dankjewel mams, ik hou van jou en 

Visdinnetjes van me. Ze kij-

tweeling, 8 jaar oud) super 

Visdinnetjes van me. Ze kij-

Dit keer geen witvis voor Paula (foto Sander Boer).

TEKST & FOTOGRAFIE NATHALIE VAN DEN BERG
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eerder moeten) volle bak op de meerval én op 

de karper!

De viswereld is een grote, maar eigenlijk een 

heel kleine wereld. En al snel sprongen er de 

afgelopen jaren een paar meiden uit waar ik 

direct een klik mee had. Qua visserij dezelfde 

passie en mentaliteit. Dat laatste is het belang-

rijkst, vind ik. Iedereen kan leren vissen, maar 

hoe je het beleeft komt van binnenuit. Als vis-

vrouw komt er op Social Media vanalles op je 

af (geloof me, je wil het écht niet weten) en 

daar kan je op vele verschillende manieren mee 

omgaan. Je wordt natuurlijk altijd al extra kri-

tisch bekeken: Heb je een mooi nagellakje op 

én vang je vis, dan is er vast iets mis, want dat 

kan je natuurlijk niet zelf voor elkaar gekregen 

hebben! Of je bent niet op vis aan het vissen 

maar gewoon op aandacht ;-) Wij, de visvrou-

wen, liggen nou eenmaal altijd onder een vergrootglas.

Sophie Neitzel, Willemijn Vollebregt-Schonenberg en 

Paula Petiet zijn authentieke Visvrouwen. Vrouwen die 

gewoon onwijs chagrijnig worden als ze een week niet 

kunnen vissen, hahaha, net als ik. Vrouwen die alle ‘bla-

blabla’ –hopla- van zich af laten glijden. Ze weten namelijk 

wat ze waard zijn en dat is een heleboel. Ze weten wat ze 

kunnen (onderschat ze niet) én ze zijn oprecht. Ja, actief 

op Social omdat ze de sport supergaaf vinden, omdat het 

een groot onderdeel van hun leven is. Ze zijn er trots op 

en ze willen die passie delen. Ongetwijfeld bestaan er nog 

veel meer van deze pareltjes in Nederland en ik hoop ze te 

mogen ontmoeten maar met Sophie, Willemijn en Paula 

heb ik al prachtige herinneringen en de mooiste vissessies 

meegemaakt. Ze zijn me zo dierbaar. Vissers. Vriendinnen. 

Visdinnetjes. Het leuke is dat ze alledrie een andere “spe-

cialiteit” hebben. Sophie staat bekend om de reusachtige 

meervallen vanuit haar kano, Willemijn is de Queen of the 

Pikes en voor Paula is geen witvis veilig. 

Ze zijn echter zoveel meer dan dat. Vissers in hart en nie-

ren. Elke soort visserij pakken ze aan en het lukt ze ook 

gewoon altijd. Omdat ze het snappen. Allrounders. En als 

we aan het vissen zijn zie je bij al deze dames hetzelfde: 

Energie, focus en plezier. Een heel bijzonder 

soort! 

Het liefst zou ik binnenkort met elk van de 

dames gaan vissen en daar dan een artikel 

over schrijven. Hmmm, misschien moet ik dat 

sowieso gaan doen? Wat vinden jullie van 

dat idee? 

Terwijl ik dit schrijf besef ik dat een van mijn 

dierbare dinnetjes niet meer in staat is om 

een dag te gaan vissen. Ze is ziek, ernstig ziek. 

Geen idee hoeveel tijd haar nog gegund is. 

Het is belachelijk oneerlijk en het maakt me 

heel boos en verdrietig. Gelijk denk ik terug 

aan die magische, mooie dag met haar. Op 

een bootje, op de Kaag. Een zomerse dag, 

verdorie, wat was het mooi. Wat hadden 

we een lol. Al werpend met shads wat leuke 

baarzen gevangen maar al snel gingen we voor de grotere 

rakkers: trollen, op de snoek. Echt hélemaal Willemijn haar 

ding. Helemaal in haar element.

Iedereen die Willemijn kent, snapt wat ik bedoel als ik zeg 

dat ze glitters in haar ogen heeft. Willemijn kan stralen. En 

als ze in je buurt is, dan kan je niet anders dan keihard met 

haar mee stralen. Ik vergeet die dag nooit meer. Hoe we 

tekeergingen toen een snoek achter de boot uit het water 

sprong, Nohhhhhhhhh! Zag je dat! Ohmygod! Serieus, we 

waren echt lekker aan het vangen. Het werd uiteraard ook 

redelijk snel tijd voor een wijntje.

 -Ik heb geen idee of dit gebruikelijk is of niet maar in de 

Visvrouwen wereld is het al snel wijn/prosecco en wraps 

met zalm, sushi of tapasjes ipv een blikkie fris en wat bo-

terhammen met kaas - Rustigaan varend, zon op onze 

snoetjes, hengels uit, aasjes achter ons aan in het water. 

Ik had de mijne net wat meer lijn gegeven en op het mo-

ment dat ik de beugel dichtklapte –BAM- hengel krom… 

Willemijn riep: VIS! En toen werd het superstil aan boord... 

Ik dook uiteraard direct richting m’n hengel. Haha, ze keek 

me aan, die blik van haar (vergeet ik nooit meer), hangt 

Gieren met Sophie



ie Nat? Heb je hem? Ja lief, de snoek hing. En dit was een 

grote. Ineens fl uisterend tegen elkaar: Pak jij het net, ja ik 

heb het net, hou je lijn strak, ja doe ik, focus, oh please, 

blijf hangen, blijf hangen, kom maar bij ons aan boord, 

komt ie, ben je klaar Wil? Geroutineerd schepte ze deze 

dame en pas toen de vis eenmaal aan boord was, gingen 
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we hélemaal LOS! Whahahaha, springen 

en juichen van blijdschap. Ik denk dat de 

hele Bollenstreek ons kon horen. Zó blij. 

Magisch toch. 

Dus ik stuur haar zojuist een appje, om-

dat ik me werkelijk alles kan herinneren 

van die dag behalve het aantal vissen dat we gevangen 

hebben.. 

Zij heeft precies hetzelfde. Eigenlijk zegt dat alles. Dat is 

dus diezelfde mentaliteit hebben, waar ik het eerder over 

had. Hulde!

Ik ben zó ontzettend blij met de herinnering aan deze dag 

met haar. Wat er ook gebeurt in het leven: mooie visherin-

neringen zijn echt zo bijzonder onbetaalbaar. Helemaal als 

je ze kan maken en delen met iemand waar je van houdt. 

Dus dat is mijn voornemen: Meer vissen. En of het nou ach-

ter in het slootje is of ergens in het buitenland, of het nou 

1 vis is of 10: Het gaat geweldig worden. 

Lieve lezers van de Amsterdamse, geniet, beleef en ga 

vooral heel snel vissen met een dierbare! Maak mooie her-

inneringen, Nathalie

C
A

R
TO

O
N

: R
U

B
EN

 V
A

N
 A

ÊF
ST



V
I

S
S

T
A

N
D

B
E

H
E

E
R

21

VISSTANDINVENTARISATIE
VALENTIJNKADE/ORANJEVRIJSTAATKADE

Onder leiding van de Stichting Visserijkundig On-

derzoek Amsterdam (SVOA) is zondag 19 januari 

een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het 

water langs de Valentijnkade en de Oranjevrij-

staatkade. Deze gegevens moeten nog geanaly-

seerd worden (het is maandag 20 januari als ik dit 

zit te schrijven), maar een kort verslagje is toch 

wel de moeite waard.

ls je op de kaart kijkt, zie je dat dit water in feite 

de Amstel en het Nieuwe Diep met elkaar verbindt. 

Dus hoewel het dwars door Amsterdam Oost loopt 

is dit wel degelijk boezemwater. Daarom hoopten we 

ook dat we hier wel weer eens aal zouden kunnen te-

genkomen, inmiddels een zeldzame vissoort. En inder-

daad vingen we daar een aantal exemplaren van, sterk 

variërend in lengte, van ongeveer 30 tot 80 cm lengte!

Verder staat het water bekend als redelijk plantenrijk, zodat de vangst van zeelt en 

snoek als normaal gezien kan worden. Maar wat ons wel opviel was de vangst van 

een aantal baarzen rond 40 cm, dat zijn toch wel imposante vissen.

Voor de meeste sportvissers minder interessant zijn de exotische grondelsoorten. 

De bekendste daarvan is de zwartbekgrondel die inmiddels een groot verspreidings-

gebied kent en eerlijk gezegd hadden we die vandaag ook verwacht. Maar tot onze 

verbazing vingen we die niet (wat dus niet uitsluit dat ze hier niet voorkomen!) 

maar we vingen wél een aantal marmergrondels, oppervlakkig lijken ze opelkaar, 

maar ze missen de kenmerkende zwarte stip in de eerste rugvin. Bij nauwkeurig 

kijken waren de buisjes bij de neus zichtbaar dus: marmergrondel.

it VBP is iets anders 

opgebouwd dan 

tot nu toe gebrui-

kelijk was. Zo zijn de 

gegevens van de ver-

schillende wateren on-

dergebracht in factsheets, in dit VBP in totaal 11. In elke factsheet 

is de ecologie van het water beschreven (het ‘huis van de vis’ en 

de werkelijke visstand), maar er is ook aandacht voor knelpunten 

(baggeren, onbevisbare oevers). Eventuele wedstrijdtrajecten voor 

viswedstrijden zijn ook opgenomen.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er binnen dit 

gebied een behoorlijke diversiteit is aan watersystemen. Van hel-

der en plantenrijk water zoals bijvoorbeeld de Lutkemeerpolder 

tot de troebele sloten van de Osdorper polders. En dan natuurlijk 

de aanwezigheid van de Sloterplas met zijn diepe wateren. Ook 

het uitzetten van vis, met name karper, is in de betreffende fact-

sheets opgenomen, zij het dat dit reeds eerder was vastgelegd en 

hier dus alleen een bevestiging van reeds gemaakte afspraken be-

treft.

Op basis van de factsheets is er een overkoepelend plan geschre-

ven waarin ook aandacht gegeven wordt aan andere activiteiten 

die de AHV uitvoert, zoals jeugdvislessen, controles en visreddin-

gen. Bovendien is er een uitleg van vergunningsvoorwaarden op-

genomen, zoals de regels omtrent nachtvissen en derde hengel-

vergunning (die overigens ook in de factsheets zijn opgenomen).

Hiermee geeft dit VBP een zeer accuraat beeld van wat de AHV 

wil en kan met de wateren in Amsterdam Nieuw-West. Op naar 

Amsterdam Oost voor het volgende VBP!

Op 14 december 2019 

is het Visstandbeheer-

plan (VBP) Amster-

dam Nieuw-West 

overhandigd aan de 

gemeente Amster-

dam. Een belangrij-

ke stap voor onze 

vereniging, immers 

in de huidige pacht-

overeenkomst is een 

verplichting gesteld 

tot het maken van een 

Visstand beheerplan 

voor alle wateren van 

Amsterdam. Dit is 

een behoorlijke klus 

die de vereniging de 

 komende jaren bezig 

zal houden.

VISSTAND BEHEERPLAN 
AMSTERDAM NIEUW-WEST 2019

D

A

TEKST BART VAN ITERSON FOTOGRAFIE CAROLINE HOFMAN
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Voorafgaand aan de aanleg was het zaak zeker te stellen 

dat beide gemalen veilig passeerbaar zijn voor vissen. Het 

verbeteren van de intrek is niet zo zinvol als die vissen op 

de terugweg naar zee worden vermalen! Daarom werd in 

2010 een uittrekonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat 

de schade aan passerende aal en schubvis beperkt bleef 

tot 8% voor Kadoelen en 1% voor De Waker. Daarmee 

lag de weg open om de vispassages aan te leg-

gen. De provincie Noord-Holland paste vervol-

gens ook de kleine kolk van de Willem I-sluis in 

Amsterdam-Noord aan met een regeling voor 

vismigratie. Deze sluis verbindt het Noordzee-

kanaal met het Noordhollandsch Kanaal.

et eerste migratieknooppunt 

langs het Noordzeekanaal dat 

door Hoogheemraadschap Hol-

lands Noorderkwartier (HHNK) is 

aangepakt, is het gemaal Kadoelen in Amsterdam-Noord 

in 2013. Met een passage op die locatie wordt een voor 

trekvissen interessant veenweidegebied met ruim 1000 ha 

aaneengesloten water bereikbaar gemaakt. Het jaar daar-

na volgde het gemaal De Waker aan de noordzijde van 

Zijkanaal H, dat de polder Oostzaan (410 ha open water) 

bemaalt. Beide locaties zijn voorzien van een zogenaamde 

“sluis-vispassage”. 

MONITORING
TREKVISSEN
NOORDZEEKANAAL
EN OMMELANDEN

1113

NOORDZEEKANAAL
Waterlands Boezem:

een uitdaging

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 gebruiken we om trekroutes verder te optimaliseren zodat de 

visstand in de regio verbetert. In het vervolg van de serie zoomen we verder 

in op de boezem- en poldergebieden rondom het Noordzeekanaal. In deze 

afl evering: Waterlands Boezem en Oostzaan.H

Onderzoek 

naar migreren-

de palingen is 

een klus voor 

de nachtelijke 

uren. 

TEKST MARCO VAN WIERINGEN FOTOGRAFIE RIK BEENTJES & PIET RUIJTER

Sluisvispassage Kadoelen, gezien vanaf de zijde van het Noordzeekanaal. De passage 

bestaat uit een leiding van ca. 35 meter met een diameter van 60cm, 2 verzamelputten 

en een pomp die water vanuit de boezem oppompt (lokstroom) richting Zijkanaal I, dat 

in verbinding staat met het Noordzeekanaal. Beeld: VOPO De Rijp
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lokstroom. De oorzaak bij Kadoelen is vooralsnog ondui-

delijk. Bij gemaal De Waker is het aanbod aanzienlijk gro-

ter. Op deze plek hebben glasalen echter moeite om de 

ingang van de vispassage te vinden, die vermoedelijk te 

diep ligt. Ze komen maar mondjesmaat de polder binnen.

VIA MONNICKENDAM NAAR DE NOORDZEE

In het najaar van 2017 zijn op verschillende plekken in het 

gebied volwassen palingen voorzien van een zender en 

weer uitgezet. Uit het onderzoek bleek dat de alen polders 

en boezems bij voorkeur via gemalen verlaten, maar dat 

dat niet altijd eenvoudig gaat. De dieren “vertrouwen” 

gemalen niet echt en zwemmen heen en weer tussen uit-

trekpunten uit de boezem. Dit werd ook waargenomen 

voor gemaal Kadoelen en de Willem I-sluis. Eén schieraal 

zwom zelfs helemaal naar Monnickendam, ging dáár door 

het gemaal naar het Markermeer, passeerde vervolgens de 

Oranjesluizen, om bij IJmuiden het ruime sop te kiezen; 

een fl inke omweg! 

VERVOLG

In de periode 2019 – 2021 wordt ook onderzoek gedaan 

naar de migratie van schubvissen zoals brasem, baars en 

snoekbaars. De migratie van paling in Waterlands Boezem 

blijft een uitdaging, maar samen met de provincie gaat het 

hoogheemraadschap de komende jaren verder om de mi-

gratiemogelijkheden in het gebied te verbeteren.

WERKT HET OOK?

Sinds de aanleg van de vispassages zijn verschillende on-

derzoeken uitgevoerd naar de werking ervan, waaronder 

onderzoek met infrarood onderwatercamera’s. Beelden 

zijn terug te vinden op het YouTube kanaal van het hoog-

heemraadschap (zoek op “HHNK Youtube Kadoelen”). 

Daar is ook een recent fi lmpje te zien met beelden en uit-

leg over een nieuw onderzoek bij gemaal De Waker. 

SERIEUS AAN DE GANG

Waar de eerste onderzoeken vooral bedoeld waren om 

per locatie een indruk te krijgen of er vissen door de pas-

sages wisten te komen, wilde HHNK een idee hebben van 

de routes die zowel glasaal (jonge aal) als schieraal (vol-

wassen palingen) volgen. Dit is natuurlijk een vraag waar 

alle waterbeheerders mee te maken hebben en een direc-

te reden om de samenwerking op te zoeken. In het eerste 

artikel van deze serie werd dieper op de samenwerking 

ingegaan en op de opzet van de onderzoeken. Het vrij-

willigersonderzoek met kruisnetten in het voorjaar langs 

het Noordzeekanaal, dat al sinds 2014 loopt, is daar een 

bekend voorbeeld van.

GLASAAL MONDJESMAAT DE POLDER IN

In dat vrijwilligersonderzoek was al gebleken dat glasa-

len de toegangen bij Kadoelen en de Willem I-sluis naar 

de Waterlandse Boezem moeilijk kunnen vinden. Bij de 

sluis komt dat waarschijnlijk door het ontbreken van een 

Schematische weergave van de uittrek van gezenderde schieralen in 

Waterlands Boezem. Van de 50 uitgezette alen zijn er 10 op het Noordzee-

kanaal terecht gekomen, waarvan 1 via het Markermeer. 5 schieralen zijn 

uiteindelijk bij IJmuiden naar de Noordzee gezwommen. 10 van de 25 bij 

Kadoelen uitgezette dieren zijn aan de Waterlandse kant, zowel bij het 

gemaal als de sluis gesignaleerd (Bron: Wageningen Marine Research).

Dat er bij het aanleggen van een vispassage heel wat 

komt kijken, blijkt wel uit bijgaand beeld. Het hele ter-

rein van gemaal De Waker ligt overhoop. De uitstroom 

van het gemaal wordt drooggezet. Rechtsonder is nog 

net de bruine tijdelijke afdichting van de passage zicht-

baar. Deze zit ca. 1 meter onder de waterlijn.



et water was, wat ons betreft, al bekend, dat zou de 

Nieuwe Meer moeten worden in Amsterdam, dit om-

dat hier een geweldig mooi bestand zit aan roofvis en 

dat maakt zo’n wedstrijd natuurlijk nog leuker. 

Al snel kwamen de gesprekken op gang tussen Honda en 

de AHV over onder meer de toestemming en vergunnin-

gen maar gelukkig verliep dit allemaal vlekkeloos. De AHV 

manifesteerde zich als een vereniging waar je goed mee 

om de tafel kunt zitten. Inmiddels was ook de havenmees-

ter ingelicht zodat er voldoende parkeer- en trailergele-

genheid geregeld kon worden en was de Hotspot bespro-

ken vanwege catering inclusief de plek voor de Honda tent 

waar de prijsuitreiking plaats zou vinden.

DRIE MAAL DRIE

En zo lagen er op 17 november 30 boten in de Nieuwe 

Meer te wachten op de start van de Honda Cup 2019. Eerst 

werd nog even de briefi ng gehouden onder leiding van 

Michel Oostdijk en Daan Verbruggen zodat iedereen op 

de hoogte was met het reglement en hoe de score-app 

precies werkte. Na de uitreiking van de Honda reddings-

vesten (die iedere deelnemer mocht houden), de Honda 

meetlatten en een toespraak van Kensuke Yanagisawa Di-
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rector Power Products Honda Europe die hiervoor speciaal 

naar Nederland was gekomen, ging het dan toch echt be-

ginnen.

Om exact 09:00 uur, na het klinken van het startsein, 

gingen de deelnemers rustig naar de eerste stekken. De 

bedoeling was dat men van alle drie de roofvissoorten, 

snoekbaars, snoek en baars drie stuks wist te vangen. Dat 

is nog helemaal niet zo eenvoudig want iedere vis heeft 

zo zijn eigen benadering. Bovendien mocht je alleen maar 

met kunstaas vissen.

Toch hoefden we niet erg lang te wachten tot de eerste 

vissen werden aangemeld. Het bleek al snel dat het de 

snoekbaars was die de meesten wel wisten te strikken. 

Ook van de baars werden er op een gegeven moment een 

aantal aangemeld. Maar degene die snoek wisten te van-

gen deden echt goede zaken. Het internationale veld van 

Nederlanders, Duitsers en Belgen viste of hun leven er van-

af hing. Alle technieken werden ingezet om de rovers te 

vangen, wat wel aangaf hoe fanatiek iedereen was en hoe 

serieus deze Honda Cup werd genomen.

WIE HET LAATST LACHT

Aan het eind van de ochtend konden we in de scorelijst 

SNOEK BEPAALT 
EINDKLASSEMENT 
HONDACUP 2019
Vaak genoeg hebben we het er tijdens onze 

meetings bij Honda over gehad: Hoe gaaf zou het 

zijn om een leuke roofvis wedstrijd te organiseren 

waarbij je alleen mee kunt doen als je in het 

bezit bent van een Honda buitenboord motor. 

Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en 

besloten het te gaan doen en zo de boel in gang 

gezet.

TEKST & FOTOGRAFIE DAAN VERBRUGGEN

H
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koppositie weten vast te houden waardoor zij zich konden 

melden als kampioenen van de eerste Honda Cup 2019. 

Het leverde beide heren een zeer zware Honda generator 

op waar ze beide erg blij mee waren.

De plaatsen 4 t/m 8 werden ook niet vergeten, hiervoor 

waren er verschillende prijzen beschikbaar gesteld door 

Abu Garcia en Berkley zoals mooie hengelsets, molens, 

tassen en diverse kunstaas sets.

VOOR HERHALING VATBAAR

Na de prijsuitreiking bleef ieder-

een nog even hangen voor een 

hapje en een drankje en kwam 

er een mooi einde aan de eerste 

editie van de Honda Cup. Van-

uit Honda kijkt men terug op 

een zeer geslaagd evenement 

waarbij er alweer druk wordt 

gewerkt aan een volgende edi-

tie waarbij het deelnemersveld iets zal worden vergroot.

Een woord van dank gaat uit naar de sponsoren Honda, 

Abu Garcia, Berkley en DRT events maar natuurlijk ook 

naar Jachthaven De Boekanier Grote dank ook aan de AHV 

voor het goede en duidelijke voorafgaande overleg m.b.t. 

regelgeving, controle en het verstrekken van de vergun-

ningen. 

Het was geslaagd, zeer geslaagd, iedereen kan terugkijken 

op een superleuk evenement.

zien dat het allemaal vrij dicht bij elkaar lag. Het team 

van PR uit Nederland en het Duitse team van Spro deden 

het goed met kort daarachter het Belgische Garmin team. 

In de middag was wel duidelijk dat de eerste drie prijzen 

tussen deze teams verdeeld zouden worden. Maar de 

volgorde zou pas bepaald worden in het laatste gedeel-

te. Koen Vervloesem van Team Garmin wist nog wat te 

upgraden terwijl het Duitse team van Spro het juist weer 

iets moeilijker had. Het Nederlandse team had inmiddels 

alle vissen die ze nodig hadden 

met een aantal fl inke vissen er-

bij. Het leek dus dat zij de eerste 

editie van de Honda Cup zouden 

gaan winnen. Maar niets is pas 

zeker tot het eindschot heeft 

geklonken. Alle andere teams 

wisten gelukkig ook nog af 

en toe te upgraden en je weet 

nooit wat er in de laatste mi-

nuten allemaal nog gebeurt. Toen het eindschot had ge-

klonken kwamen alle boten weer terug naar de helling en 

werd er zwaar gespeculeerd wat de einduitslag zou zijn.

FRAAIE PRIJZEN

Honda had voorzien in allerlei faciliteiten, zo was er voor 

iedereen gratis drinken, stond er een heuse frietkraam en 

vlak voor en tijdens de prijsuitreiking was er een heerlijke 

barbecue waar iedereen gratis gebruik van kon maken.

Om 17:00 verzamelden zich alle deelnemers in de tent en 

was het moment aangebroken om de uitslag bekend te 

maken wie zich de kampioen van de eerste Honda Cup 

mocht noemen. Uit de uitslag bleek dat er in de slotfa-

se nog even fanatiek aangezet was want er was toch nog 

het één en ander veranderd in de uitslag. Hierdoor eindig-

de het team van Spro/Gamakatsu Duitsland op de derde 

plaats. Pierre Johnen en Patrick Wischermann mochten 

een schitterende Honda 5pk motor in ontvangst nemen. 

Het Belgische team van Garmin Koen Vervloesem en Marc 

Pellens veroverde de tweede plek wat ze een mooie Honda 

aggregaat opleverde. De eerste plaats bleef onveranderd. 

Het Nederlandse team PR met Peter Lammers en Denny 

Paling hadden ook in het laatste deel van de wedstrijd hun 

EINDKLASSEMENT HONDACUP 2019

1 Team PR NL Peter Lammers & Denny Paling

2 Garmin Belgium B Koen Vervloesem & Marc Pellens

3 Spro / Gamakatsu Germany D Pierre Johnen & Patrick Wischermann

4 Humminbird & Minnkota NL Bart van den Boom & Wiljo van Daalen

5 Crestliner 4 B Richard Jeunen & Robbie Smeets

6 HHW1 B Maarten Heylen & Mario Waerzeggers

7 Crestliner 2 NL Jan Heslinga & Meinte de Groot

8 E&I NL Eduard Ritsma & Louis Huisman
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Het is winter. Nou ja, in 

theorie dan. Met 11 graden 

boven nul in de eerste 

week van januari is de 

praktijk anders. Maar evenzogoed, voor de doorsnee 

vliegvisser is de winter niet de meest geliefde periode. 

De hengels gaan ‘in het vet’ en de bindklem komt op 

tafel. Het binden van vliegen lijkt de ideale manier om de 

koude periode te overbruggen. Maar de vliegvisser die in 

de winter thuisblijft, doet zichzelf ernstig te kort.

et is totaal achterhaald om te stellen dat vliegvissen 

alleen iets is voor de warmere maanden. Integendeel. 

Het lijkt dat de koude maanden de meest succesvolle 

periode zijn voor de Nederlandse vliegvisser. De vangsten 

spreken vaak voor zich, ook in vergelijking met de ‘traditi-

onele’ vismethodes. En de mogelijkheden zijn divers. Laten 

we twee takken van deze enerverende manier van vissen 

eens nader bekijken.

STREAMERVISSEN OP SNOEK

Vanaf de eerste herfststormen komen de snoekvissers naar 

de waterkant. Kunstaas zoals spinners, plugs en shads 

wordt dan massaal ingezet. De polders rond Amsterdam 

zijn geliefde jachtgronden waar veel gebruik van wordt 

gemaakt. Ook op groot water wordt fanatiek gevist. Te-

recht, want Nederland heeft een puike snoekstand. Maar 

de inzet van al dat kunstaas heeft een keerzijde: dressuur. 

En daar heeft de vliegvisser met zijn tergend langzaam ge-

viste streamer een voorsprong.

Voor het vissen op snoek heb je relatief weinig materiaal 

H

hartverwarmend
WINTER 

VLIEGVISSEN
TEKST & FOTOGRAFIE HYPPO WANDERS

Groot water, polder of de stad, als vlieg-

visser kun je in de winter overal terecht
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nodig. Zowel voor de polder als voor groter water kun 

je goed uit de voeten met één type hengel: een 9 of 10 

voet lange vliegenhengel in de aftma klasse 8 of 9. Hang 

daar een large arbor reel aan, liefst een waarvoor je een 

of twee extra spoelen kunt aanschaffen. Een van die spoe-

len vul je met een drijvende lijn uit dezelfde klasse. Zo’n 

drijvende lijn is geschikt voor polderwater tot een diepte 

van 1,5 meter. Of kies anders voor een langzaam zinkende 

intermediate lijn. Wil je in dieper water aan de slag dan is 

een di3 of di7 lijn aan te raden. De getallen staan voor de 

zinksnelheid in seconden. Als leader voldoet 2 meter 40/00 

nylon. Knoop daar een stalen onderlijn aan vast en je kunt 

aan de slag.

Wat betreft streamers is de keuze reuze. Je kunt ze kant 

en klaar kopen maar zelf binden is eigenlijk veel leuker. 

Het internet staat boordevol met patronen 

en ook de site van de Vereniging Nederland-

se Vliegvissers (ww.vnv.nu) levert je veel info.

GROOT EN VEEL

Ook voor het met de vliegenhengel vangen 

van witvis is de winterperiode uiterst ge-

schikt. Veel vissen zoeken in de koude maan-

den de warmte en beschutting van havens, 

grachten en singels op. Al het water dat in 

directe verbinding staat met groot water of 

rivieren en beschut wordt door gebouwen 

of (woon)boten is een potentiële stek. Het is 

dus een kwestie van zoeken waar de vis uit-

hangt. Op zich is dat al een leuke onderne-

ming. Want Amsterdam heeft op dat terrein 

veel te bieden. Denk maar eens aan de Oos-

telijke Eilanden of IJburg. Maar wil je sneller 

aan de slag, ga dan ‘stekkenpezen’. Zoek de 

vaste stokvissers op en maak een praatje met 

ze. Het levert je een schat aan info op. En na hun vertrek 

kun je meteen aan de slag want de stek is dan ‘voorge-

voerd’.

Die havenvisserij in de winter is niet alleen gericht op 

(kanjers van) blankvoorns. Ook windes vormen scholen en 

zoeken het warmere water op. Net als brasem en bliek. 

Die scholen kunnen ongekend omvangrijk zijn. Dat is niet 

alleen mooi meegenomen voor de vliegvisser. Ook snoek 

weet dat te waarderen. Vind je zo’n school witvis, dan kan 

het geen kwaad om eens in de buurt van die school gericht 

op snoek te vissen.

En net als altijd bij het vliegvissen heb je ook hier weinig 

spulletjes voor nodig. Een 9 voets lange aftma 3 of 4 hen-

gel doet de klus. Hang daaraan een eenvoudige reel die 

gevuld is met een drijvende weight forward lijn. De leader 

is niet meer dan een stuk 14/00 of 16/00 nylon. De lengte is 

afhankelijk van de diepte van het water. Toegegeven, zo’n 

recht stuk nylon werpt niet echt lekker en strekt zich ook 

niet mooi uit, maar verre worpen zijn zelden nodig. En de 

vliegen (in dit geval meestal verzwaarde nimfen) moeten 

Mooie, kerngezonde 

blankvoorns maken in de 

winter de hoofdmoot van 

de vangsten uit.
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snel naar beneden. Wat het snelst gaat met een dun en 

recht lopend stuk nylon. 

De gebruikte nimfen zijn zeer eenvoudig. Je kunt ze aan-

schaffen maar ook hier geldt dat zelf binden leuker is. De 

patronen zijn niet moeilijk, iedereen kan het. De Red Tag 

nimf is bij veel vliegvissers favoriet. Veel van de andere 

‘winternimfen’ zijn gebaseerd op deze vlieg. Bind ze in 

verschillende maten (haak # 12 t/m #18). Varieer met de 

kleuren van het staartje en het bodymateriaal. 

Start met twee (weerhaakloze) vliegen aan de leader. De 

zwaarste knoop je aan de punt en de lichtere of onver-

zwaarde vlieg zet je een kleine meter erboven vast aan 

een zijlijntje. Start zo diep dat de onderste nimf net boven 

de bodem zweeft. Om de aanbeten te registreren gebruik 

je een beetverklikker. Blijft een aanbeet uit dan vis dan 

stel je de beetverklikker iets ondieper af. Op die manier 

vis je de verschillende waterlagen redelijk snel af. Heb je 

binnen een half uur geen aanbeet dan is het tijd om het 

een paar meter verderop te proberen.

LET OP JE OMGEVING

Vaak vis je vanaf kades die soms wel twee meter of meer 

boven het water uitsteken. Een langstelig net is dan han-

dig bij het landen maar zeker ook bij het terugzetten van 

de vis. Let ook goed op waar je staat te vissen. Meestal sta 

je midden in de stad, soms langs drukke wegen of tussen 

geparkeerde auto’s. Kijk dus altijd om je heen als je een 

worp inzet. Een passerende fi etser of auto haken word je 

niet in dank afgenomen. Vis je in jachthavens, vraag dan 

altijd om toestemming van de havenmeester en houd je 

aan de daar geldende regels.

Maar bovenal: geniet. Want vliegvissen in de winter is 

spannender én effectiever dan menigeen denkt.

Meer info over vliegvissen in de winter?
Kom op 9 of 10 mei naar de Fly Fair 2020

of lees de gratis Digitale Vliegvisser.

Wil je meer te weten komen over deze en andere manieren van 

vliegvissen. Bezoek dan op 9 of 10 mei de Fly Fair. Op deze grote 

maar gezellige outdoor beurs worden uiteenlopende workshops 

en lezingen gehouden. En kun je bij de vele specialisten terecht 

met al je vragen over het vliegvissen. Meer info op www.fl yfair.nl

Maar wil je nu al aan de slag surf dan naar www.dedigitalevlieg-

visser.nl en download gratis uitgave 6 en uitgave 10 van De Digi-

tale Vliegvisser waarin twee uitgebreide reportages staan over het 

vliegvissen in de winter.

e voorzitter van de AHV Roofviscommissie, Herman Sentrop, organi-

seerde 6 jaar geleden met 5 tot 6 boten een roofvis- en snoekbaars-

wedstrijd. Inmiddels is het aantal boten verviervoudigd. Een vol-

waardige roofviswedstrijd met tientallen geroutineerde vissers waarvan 

het merendeel trouw meedoet aan dit jaarlijks terugkerende evenement. 

Een goede ontwikkeling, de roofvisserij is nog nooit zo populair geweest.

En hoe ging het tijdens de wedstrijd? Iedereen kan het zich nog her-

inneren, de dag ervoor was het weer erbarmelijk. Veel regen, gepaard 

met wind en kou. Op zulke dagen moet je een bikkel zijn om het gure 

weer te trotseren. Gelukkig werd voor de volgende dag, 10 november, 

een totaal ander weerbeeld voorspeld. Droog, zonnig en matige wind. 

Dat was in de vroege ochtend goed te merken. Door de temperatuur-

wisseling en geringe wind was het een beetje mistig. Die gelukkig snel 

optrok bij het krieken van de dag. Op de trailerhelling was het druk met 

elkaar begroetende mannen. Bekenden die elkaar jarenlang kennen uit 

het sportvisserswereldje. Intussen, elders langs de oevers van de Nieuwe 

Meer, op het moment dat de mist verdwenen was, zag je scholen baar-

zen jagen. De prooivissen sprongen in paniek alle kanten op om aan de 

rovers te kunnen ontsnappen. Een schitterend schouwspel. En hopelijk 

de voorbode van een geslaagde roofviswedstrijd.

Vlak voor de start werd door Herman nogmaals het reglement toege-

licht. De grootste baars, snoek en snoekbaars telden voor de punten. 

ALGEMEEN ROOFVIS
KAMPIOENSCHAP 
KOPPELWEDSTRIJD
VOOR BOTEN 2019

De laatste roofviswedstrijd van 2019 is een feit. De AHV Roofvis-

commissie kijkt tevreden terug op de vangstresultaten van de drie 

wedstrijden in 2019. In het voor- en najaar een snoekbaarswedstrijd 

en als derde wedstrijd het Algemeen Roofviskampioenschap. Met 

deelnemers die de Nieuwe Meer goed kennen. En die ook kunnen 

beamen dat het niet altijd feest is op dit meer. Dat is ook dit keer 

weer bewezen, maar daarover later meer.

TEKST & FOTOGRAFIE DENNIS SCHMITT
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Een Hollandse grand slam dus. Na het startsein stoven binnen enkele 

seconden de boten alle kanten op. Voor de Roofviscommissie het mo-

ment om bij Niels (van Bar Cafétaria de Hotspot) met een kop koffi e de 

tussenstanden te noteren. Nauwelijks hadden de mannen een slok koffi e 

genomen of de eerste melding van een snoekbaars kwam binnen. De 

mannen van de Roofviscommissie keken elkaar verbaasd aan en hadden 

vrijwel dezelfde gedachte “Dat wordt veel schrijven!”.

En zowaar, er werd met een lekker tempo meldingen gedaan van vang-

sten. De snoekbaars was in eerste instantie duidelijk in de meerderheid, 

dat zou later blijken in het eindklassement. En alsof de duvel ermee 

speelde, zoals in voorgaande roofviswedstrijd, werd het rondom lunch-

tijd een stuk stiller. Op enkele meldingen na bleef het opvallend rustig 

met binnenkomende appjes. Dat kwam de roofviscommissie goed uit. 

Met één oog nauwlettend gericht naar de telefoon en met het andere 

naar het televisiescherm kon de competitiewedstrijd van Ajax live ge-

volgd worden. Waarbij tegen de tweede helft de appjes met vangsten 

weer met regelmaat binnenkwamen en driftig genoteerd kon worden.

Tegen de tijd dat Ajax klaar was kwamen de eerste deelnemers al naar 

de kant. Hoofdschuddend reageerden enkele mannen “Het was een 

taaie dag. We konden ze vandaag niet vangen!”. De Roofviscommissie 

kan gedurende de wedstrijd zien wie wat gevangen heeft. Daarom was 

de verbazing groot waarom de ene boot wel vis vangt en de andere niet. 

Vooral toen bleek dat enkele “die hards”, die de Nieuwe Meer als hun 

broekzak kennen, compleet geblankt hadden. Die snapten er zelf ook 

niks van. Op zulke momenten worden alle clichés uit de kast getrokken. 

“Het is vissen en niet vangen”. Of “Vissen is een kwestie van geluk”. 

Dat zal wel, maar aan zulke uitspraken hebben de mannen maling. De-

genen die geen vis konden vangen lieten weten dat ze een geweldige 

visdag hadden en zonder enige twijfel weer zullen meedoen met de vol-

gende roofviswedstrijd. Enthousiast en strijdbaar, dat zien we graag! 

En dan de uitslagen. Zoals eerder vermeld, het was prachtig weer voor 

een viswedstrijd. Dat was te merken aan de recreatie op het water. En 

dat in november! Er werd redelijk tot goed gevangen. In totaal met 

20 boten en 40 deelnemers. Er zijn 39 vangstmeldingen geregistreerd. 

Waarvan 6 snoeken, 18 snoekbaarzen en 15 baarzen. In het algemeen 

worden overige vangsten, indien die qua lengte minder zijn dan de eer-

der gemelde vissen, niet gemeld. Men mag gerust aannemen 

dat er meer dan 39 vissen gevangen zijn! 

Door 4 boten werden alle 3 roofvissoorten gevangen. Helaas lukte het 

6 boten niet om ook maar één vis te vangen. Het koppel Nick Verkerk 

en Bart Roest wisten de 2 grootste vissoorten te vangen, een snoek van 

95 cm en een baars van 44 cm. Toeval? Welnee, deze mannen weten 

hoe je een visje moet vangen. Daarom hulde voor het duo Nick en Bart 

namens de AHV en de Roofviscommissie. De koppels Ron Heijne & Bob 

Molenaar en Yaïr Yelmer Nauta & Klaas Breidenbach vingen de grootste 

snoekbaars van 60 cm. Daardoor werd het prijzengeld gedeeld en werd 

de beker aan beide koppels toegekend. 

Naast de gebruikelijke prijsuitreiking werd voor de tombola door Hen-

gelsport Rien de Wolf een tweetal roofvissetjes ter beschikking gesteld. 

En dat kun je zomaar “winnen” zonder een schub te vangen. Op zich al 

een reden om mee te doen aan de AHV roofviswedstrijden! 

De AHV Roofviscommissie kan tevreden terugblikken op een zeer ge-

slaagde Algemeen Roofviskampioenschap 2019. Daarbij moet vermeld 

worden dat het succes grotendeels te danken is aan alle deelnemers. 

Mannen die met passie hun hobby uitoefenen en de sportvisserij op po-

sitieve wijze uitdragen. De AHV Roofviscommissie kijkt met genoegen 

uit naar de volgende roofviswedstrijden en wenst alle sportvissers en 

leden van de AHV heel veel succes in 2020. 

Met dank aan Hengelsport Rien de Wolf voor het beschikbaar 

stellen van mooie hengelsets.
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nopenpraat

Binnen de hengelsport verschillen de uiteenlopende disciplines op vele 

fronten. Maar drie factoren zijn 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’

E

de verbindende factor in beeld

TEKST & ILLUSTRATIES SJOERD SCHRASSEN

Steek de vislijn door het oog en maak een lus even iets 

groter als de haak. Haal het uiteinde opnieuw door het 

oog en leg deze strak tegen de haaksteel aan. Op de plaats 

waar de nylonlijn tweemaal door het oog gaat neem je het 

geheel tussen duim en wijsvinger stevig vast. Neem met de 

andere hand nu de lus beet en wikkel een keer strak om 

de haakschacht heen (als of je de haak door de lus haalt). 

Belangrijk is dat je de wikkeling netjes en strak tegen het 

haakoogje aanlegt. Herhaal nu een 9-tal wikkelingen 

strak om de haak schacht heen. Hou de knoop onder druk 

en een beetje bevochtigen kan nooit kwaad. Trek nu de 

knoop voorzichtig dicht en de wikkelingen zullen hun 

grip op de haaksteel optimaliseren. Rest alleen nog aan 

de andere kant het stukje lijnuiteinde kort af knippen en 

klaar is je snelle haakknoop.

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.

en snel en makkelijk te maken knoop waarmee je de 

haak vastzet is zeer welkom. Zeker als je staande aan 

de waterkant ontdekt dat je vorige week gebruikte 

onderlijntje toch niet zo netjes is opgeborgen. Een grote 

verwarring en toch al iets van lichte roestvorming op de 

haak. Niets meer mee te beginnen dus. Snel een stuk 

nylon en een haak pakken voor een nieuwe onderlijn. 

Neem voor deze snelle haakknoop wel een haak met het 

noodzakelijke oog op het einde van de haaksteel.

2020 is een Olympisch jaar en daarom zal het op de Bosbaan door de intensievere trainingen van de 

roeiers drukker dan normaal zijn. 

LET OP: vissen tussen de 1e lijn en de kanosteigers bij de start en/of tussen de laatste lijn en de bakken bij de 

kanoberging is ten strengste verboden. Doe je dat toch dan wordt jouw VisPas meteen ingenomen en riskeer je 

een geldboete van €140 exclusief administratiekosten en/of schorsing van minimaal 6 maanden in alle AHV-

wateren! Dat laatste betekent dat je ook met geen enkele (andere) VisPas in alle AHV-wateren mag vissen. 

Tijdens de evenementen is de baan uitsluitend bestemd voor deelnemers en is het anderen niet toegestaan zich 

op de baan te begeven. Eventuele wijzigingen zijn te lezen op de AHV-website en FB en de Bosbaan kalender.

WEEK DATUM LIJNEN MOGELIJKHEDEN

15 maandag 6 april alle lijnen erin vissen niet toegestaan

19 vrijdag 8 mei 3 lijnen eruit vissen mogelijk

22 maandag 25 mei alle lijnen erin vissen niet toegestaan

28 vrijdag 10 juli 3 a 6 lijnen eruit vissen mogelijk

35 maandag 24 augustus alle lijnen erin vissen niet toegestaan

44 vrijdag 30 oktober alle lijnen eruit vissen mogelijk

BOSBAAN
BALISAGESCHEMA



VERKASSEN...

Windrichting, gevoel, bodemprofi el en ruimte maken onderdeel uit van een stek-

keuze. Je gevoel is uiteindelijk alles bepalend voor jouw stekkie. En dan begint het. 

De paraplu wordt opgezet, de stoel wordt afgesteld op de goede hoogte en het eer-

ste voer gaat te water. Als je een beetje gogme hebt, dan heb je jouw stekkie al een 

paar dagen van tevoren voorzien van wat lekkers. Aan de voorbereiding kan het 

dus niet liggen. De wind staat goed, de plu staat stevig, laat de vissen maar komen!

a een half uur begint de vertwijfeling al toe te slaan. Hoe goed de voorbereiding ook ge-

weest is, een aanbeet blijft uit. Het volgende uur passeert geruisloos. Van een lekker en 

mooi plekkie waar alles gezellig en leuk bleek, naar een onheilsplek waar waarschijnlijk 

een vloek op heerst!

Die mooie op de wind golvende rietkraag is nu een irritante bos groene stengels die akelig in 

de weg staat. Die prachtige meerkoeten zijn nu opeens irritante zwarte kippen en elke hond 

die langst loopt, piest tegen je paraplu aan. Je vernuftige uitgelode dobber staat prachtig, 

maar wel zo stil en recht als een totempaal! 

Je begint in vergadering te gaan met jezelf. Ooit gedaan? Probeer maar eens! Let wel, dat 

je op dat moment alleen bent. Je wilt tenslotte niet gezien worden met je eigen gekozen 

idioterie. Je speelt nu even voor eigen psycholoog. Je analyseert je stekkeuze. Geef het maar 

gewoon toe dat de stekkeuze waardeloos was en je gefaald hebt! Jammer genoeg doen 

mensen en vooral onze doelgroep als vissers dit zelden. Dit vind ik een gemiste kans. De zelf-

verheerlijking op sociale media heeft z’n hoogtepunt nog lang niet bereikt, en daar zit ik als 

‘drama Queen’ gewoon niet op te wachten. Ik wil mensen zien lijden in hun passie. Waarom 

lukt iets niet? Wat heb ik verkeerd gedaan? Voor mij het meest fascinerende aspect van de 

hengelsport. Als uiteindelijk die langverwachte buffel dan in je schepnet ligt, is dat een kroon 

op je lange ‘lijdensweg. Je hebt iets afgerond en kan verder. We moeten tenslotte verder! Ver-

der is het sleutelwoord naar een succesvolle toekomst! Een goede visser denkt altijd verder!

Dus...., gaan we verkassen! 

Ooit gedaan? Dat is een deuk in je eigen ego schoppen. Heerlijk toch? We denken immers 

verder en vooruit. Je hele hebben en houwen op de viskar gooien, de hengels door de war 

en de lijnen in de knoop. Maar we kunnen verder! En daar gaat het om. Op zoek naar nieuw 

beschubd en gevind geluk!

Verkassen is iets wat ik ook niet graag doe. Ik ben daar nooit een groot fan van geweest. Niet 

zo zeer om je eigen falen toe te geven, maar ik vind het altijd zo’n gedoe. Dat ik daardoor de 

vis van mijn leven heb misgelopen neem ik op de koop toe, al heeft die gedachte een hele 

tijd aan mij geknaagd.

Ik ben dus defi nitief verkast. Ik ruil de prachtige Amsterdamse wateren in voor een Limburgs 

heuvellandschap waar verborgen meertjes en prachtige beken doorheen stromen. Een nieu-

we stek, nieuwe visavonturen en vooral verder kijken naar de toekomst. De vis van mijn leven 

heb ik inmiddels al gevangen!

Andres de Rouville

Meer van Andres? Andres de Rouville houdt al enige jaren een 

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

wekelijks zijn avonturen aan de waterkant. Zijn passie? Karpers en 

dan het liefst spiegels met een SKP-achtergrond, vandaar de titel 

‘linkerfl anken’.
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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) € 28,50
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 
 Amsterdamse 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 Aèfst, Nathalie van de Berg, Dick Bosch, Martin van Haeften, 
Bart van Iterson, Gijs Nederlof, Jaap Que, Daan Rijpkema, Andres de Rouville, 
Marcel de Ruyter, Dennis Schmitt, Sjoerd Schrassen, Felix Sens, Jan Spel,
Daan Verbruggen, Hyppo Wanders en Marco van Wieringen.

COVERFOTO: Sfeervolle start van Algemeen Roofvis Kampioenschap Koppel-
wedstrijd voor boten .

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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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


