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OPENINGSWEEKEND
grandioze start van het seizoen

 Ideaal voor een zomers dagje 
EFFECTIEF RIVIEREN

NOORDHOLLANDSCH 
KANAALmet de vaste stok



HENGELSPORT 2000

Kruidenhof 10 • 1112 PS Diemen Zuid
tel 020-6948271 • www.hengelsport2000.com
Ma t/m Vrij: 10:00 – 18:00
Zat: 9:00 – 16:30

PIET VOGEL HENGELSPORT AMSTERDAM

Oude Haagseweg 47 • 1066 BV Amsterdam
tel 06-36470510
www.hengelsport-amsterdam.nl
Geopend Di t/m Zat

DISCUS NIEUWKOOP

Kruitberghof 61 • 1104 BC Amsterdam
tel 020-6906268 • www.discus.nl
Ma: 13:00 – 18:00 • Di t/m Vrij: 09:15 – 18:00
Zat: 09:15 – 17:00

DIERENPARADIJS IJBURG

IJburglaan 1307 • 1087 JJ Amsterdam
tel 020-3311179
Ma t/m Vrij: 10:00 – 18:00

ANIMAL ATTRACTION

Burg. Fockstraat 53 • 1063 CP Amsterdam
tel 020-4480603 • www.animalattraction.nl
Ma: gesloten • Di t/m Vrij: 11:00 – 18:00
Zat: 10:00 – 17:00

BEZOEKERSCENTRUM A’DAMSE BOS

(alleen kortlopende vergunningen)
Bosbaanweg 5 • 1182 DA Amstelveen
tel 020-5456100 • www.amsterdamsebos.nl
Di t/m Zo: 10:00 – 17:00

HENGELSPORT WILLEM

Joh. Huizingalaan 83 • 1065 HW Amsterdam
tel 020-6143498 • www.hengelsportwillem.nl
Ma: gesloten • Di t/m Vrij: 08:00 – 18:00
Zat: 9:00 – 17:00

HENGELSPORT MAST

Gentiaanplein 1 • 1031 AR Amsterdam
tel 020-6361101
Ma t/m Vrij: 9:00 – 18:00
Do: gesloten • Zat: 9:00 – 17:00

DE VERFTENT

Jan Pieter Heijestraat 141 • 1054 MG Amsterdam
tel 020-6128867 • www.glashandeldeverftent.com
Ma: gesloten • Di t/m Vrij: 09:00 – 18:00
Zat: 09:00 – 17:00

VAN TOL DIER XL

Wiegerbruinlaan 83 • 1422 CB Uithoorn
tel 0297-564126 • www.vantoldierxl.nl
Ma t/m Do: 09:00 – 18:00
Vrij: 09:00 – 20:00 • Zat: 09:00 – 17:00

SASKIA’S DIERENPALEIS

Dennenlaan 42 • 1161 TD Zwanenburg
tel 06 527 321 20
Geopend Di t/m Zat

VERMEULEN DIERENVOEDING

Purmerplein 9 • 1023 BC Amsterdam
tel 020-6360308
www.dierenvoedingvermeulen.nl
Ma t/m Vrij: 9:00 - 17:45 • Zat: 9:00 – 16:45 

VOOR JE VISPASVOOR JE VISPAS
en nog veel meer...en nog veel meer...

RIEN DE WOLF

Papaverweg 43 • 1032KE Amsterdam
tel 020-6361996 • www.riendewolf.nl
Ma t/m Vrij: 9:00 - 17:30
Zat: 9:00 - 17:00 
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Beste mensen,

Als beoefenaars van onze sport zijn wij bevoorrecht 

om tijdens de 1,5 m samenleving te mogen blijven 

vissen. Dat betekent ook dat wij de RIVM-maatregelen 

nauwlettend in de gaten moeten houden en daar ook 

naar moeten handelen. 

e praktijk leert ons dat onze leden dat ook goed doen. Ga 

zo door! Solidariteit in onze vorige Vissen magazine is een 

harte kreet; onze burgerplicht groeit in een crisis en dat is 

waardevol. Of het solidariteitsbeginsel wegvalt als deze crisis 

voorbij is of nog langer aanhoudt, valt in de glazen bol niet af 

te leiden. De onzekerheid over de verdere ontwikkelingen van 

dit virus gijzelt ons allen. En hoe zit het straks als dit allemaal 

voorbij is? Gaan we weer terug naar business as usual en 

Speedy Gonzalez? Thans is Geduld een schone zaak. Onze 

lockdown is vergeleken met andere landen gelukkig gematigd. 

In Frankrijk mag je alleen maximaal 1 uur naar buiten en dat 

binnen een straal van 1 kilometer van jouw woonplaats. Liberté, 

égalité, fraternité waarbij vrijheid als eerste van de heilige drie-

eenheid nu on hold wordt gezet. Bij ons is dat onvoorstelbaar 

en ben je heel blij dat je hier woont. Als natuurmens zijn 

wij optimistisch ingesteld en tellen wij onze zegeningen.

De opgelegde sociale onthouding levert onze sport een toe-

name aan nieuwe leden. Tijdens de controles werden nieuwe 

leden uit verre windstreken (onder meer uit Drenthe, Brabant, 

Gelderland en Overijssel) gesignaleerd en kwamen wij ook 

herintreders tegen. Een toename van zeer jonge jeugdleden 

in gezelschap van vader/moeder langs de waterkant is nu 

niet ongewoon. Onze boa en controleurs hebben hun handen 

vol aan de nieuwe aanwinsten om bepaalde regels nader uit 

leggen. Op de mooie zonnige dagen vormen 60 karpervissers 

op een rij geen uitzondering meer. Tja, goede vangsten in onze 

mooie wateren doen snel de ronde. Prachtig om te zien hoe 

oude tijden herleven. Daar worden wij als bestuur zeer blij van. 

Niet alleen van het aantal vissers en hun vangsten, maar ook 

vanwege de gemoedelijkheid in de natuur tijdens het vissen 

onderling en met andere recreanten. Zo moet het altijd zijn en 

niet alleen in deze gekke periode. 

Met de zomervakantie in aantocht in een semi-lockdown is 

dit wel een moment van bezinning hoe we straks vorm gaan 

geven aan een hernieuwd samen leven, waarbij voor onze 

hobby uiteraard een plaats is ingeruimd. Dat hoeft overigens 

geen rocket-science te zijn. Maar, 

laat je nu eerst verrassen met deze 

Vissen magazine. Fijne vakantie en 

heb het goed en 

houd het goed!

Jaap Que

(voorzitter)

D

3 Voorwoord - Jaap Que

4 Winter ‘spring vibes’ - Casper Heuver

7 Zelf floaters maken - Gijs Nederlof

8 Het reigermannetje - Jacob Starreveld

10 Effectief rivieren - Marcel de Ruyter

12 Monitoring trekvissen dl 5 - Bart Schaub

14 Handhaving - Jan Spel

15 Gemakkelijk spiegelkarpers melden - Joris Weitjens

15 Ben ik dat?

15 Social Media

16 Bestuursberichten - Jaap Que

17 We zijn na Ajax de grootste van de stad - bron: Het Parool

19 Met de vaste stok op het Noordhollandsch Kanaal - Gijs Nederlof

21 Rigtalk - Herman Sentrop

22 Vissen voor Kids - Daan Rijpkema

24 Zout - Nathalie van den Berg

26 Cartoon - Ruben van Aèfst

27 De Bovenantenne - Gijs Nederlof

28 Openingsweekend seizoen 2020 - Felix Sens

30 Knopenpraat - Sjoerd Schrassen

31 Colofon

31 Haken en Ogen - Andres de Rouville
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het vele “vrije” parkwater die ons mooie Amsterdam te 

bieden heeft. (In een aantal parken mag je alleen vissen 

indien je ouder bent dan 65 jaar, raadpleeg daarvoor 

de AHV website) Waarom parkwater vraag je je af? Het 

bestand aan karper is op parkwater vaak groot en de 

kans dat je wat vangt is dan dus vele malen groter. Met 

weinig materiaal (twee hengels, rugzak, en matje) pro-

beer ik in korte tijd een aanbeet te forceren.

BRUGGEN, BOMEN, DUIKERS

Een chodrig met een opvallend popupje met daarom-

heen wat boillie kruim is vaak de sleutel tot mijn succes. 

Het belangrijkste onderdeel in de winter is de locatie, 

de vissen liggen vaak opgestapeld en leggen geen gro-

te afstanden meer af. Dit verklaart ook dat ze vaak on-

der de parasieten zitten. Een ondiepe plek uit de luwte 

met een zonnetje erop heeft mijn voorkeur, wij 

als mensen vinden zon in de winter immers 

ook heerlijk! 

Onder bruggen, omgevallen bomen, 

duikers etc. dit zijn allemaal poten-

tiële plekken om eens een poging 

te wagen. Vergeet hierbij een 

goede zonnebril niet, het water 

is in de winter vaak kraakhel-

der dus met wat zoekwerk 

kan je jezelf veel in-

formatie ver-

schaffen.

enmaal terug in Amsterdam pakte ik 

mijn wintervisserij weer op. Waar an-

deren stoppen, vis ik deze periode 

gewoon door, niets is mooiers dan 

een aanbeet te versieren in de 

winter. Van echte winter kon-

den we niet spreken dus er 

op uit! In deze periode vis 

ik graag op een van 

Het moet ergens eind 

februari zijn geweest, dat 

ik van mijn welverdiende 

vakantie aan het genieten 

was met mijn gezin. Elk 

jaar vertrekken wij naar de 

zon in Tenerife om even uit 

die winterdip te komen en 

wat vitamines op te doen. 

Lange wandelingen op het 

strand en heerlijk eten, dat 

is pas vakantie! 

Een dag voor vertrek werd 

het Corona virus ontdekt 

in een hotel bij ons in 

de buurt, dat was toch 

wel even schrikken en 

erg dichtbij. Veel vragen 

weinig antwoorden…

WINTER WINTER 
SPRINGSPRING
VIBES’ VIBES’ 

TEKST & FOTOGRAFIE CASPER HEUVER

E
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De plannen waren al lang en breed gemaakt en na een 

paar weken onzekerheid was daar het eerste nachtje. 

Eindelijk kon mijn nieuwe pioneer bivy gebruikt worden! 

Weer één zijn met de natuur, ontwaken in alle rust met 

warme zonnestralen op je gezicht, dat is waar karpervissen 

om gaat. Op naar de waterkant! Ik koos voor een ondiepe 

kom op het kanaal. De nacht was nog erg koud -5 graden, 

slechts een zeelt die zich meldde, het bevroren decor in de 

ochtend maakte het gebrek aan vangsten enigszins goed.

De weerberichten voor de week erna waren een stuk aan-

genamer, de temperatuur schoot omhoog en de natuur 

veranderde in een rap tempo in groen. Ik besloot om op 

hetzelfde stuk weer een nachtje te pakken. Zorgvuldig 

werden er tussen de opkomende lellies wat snoepjes ach-

tergelaten voor onze vrienden. Rond 04:00 uur kreeg ik 

wat piepen op mijn rechter hengel, toch maar even kij-

Wintervissen hoeft niet lastig te zijn, vis je op de juiste 

locatie dan kan het soms hard gaan.

Krijg je een aanbeet dan is het slim de andere hengel erbij 

te leggen. Met een paar uur zoekwerk en proberen kun 

je ook in deze periode leuke resultaten boeken. Na een 

paar mooie winterkarpers rijker te zijn slaat ook het Coro-

na virus toe in Nederland. Vissen was even niet belangrijk 

meer…er gingen mensen dood!

VOORJAAR

De tijd om als karpervisser weer lekker naar de waterkant 

te gaan. Ik raakte een beetje aan de situatie gewend en 

wilde na een paar weken binnen zitten weer vissen. Geluk-

kig mochten wij als Nederlanders onder strikte voorwaar-

den nog naar buiten. De dagen werden langer, de oevers 

werden weer groen en niet onbelangrijk de onderwater-

wereld kwam weer tot leven.
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PERSONAL BEST

Samen met vriend en goede vismaat 

Quido plande ik weer een nachtje vis-

sen op het kanaal, een andere stek dit 

keer en lichtjes voerden we 3 dagen lang 

onze stekken aan. Met een paar dagen 

zon had ik er veel vertrouwen in. Eén 

hengel tegen de lelies aan en de andere 

tegen wat bootjes. De avond viel al snel 

en tegen een uurtje of twee begon het 

een beetje te lopen.Twee schubkarpers 

mocht ik scheppen die beide van de le-

liehengel af kwamen. De andere hengel 

gaf om half vier een teken van leven. 

Twee piepen waren genoeg om even te 

gaan kijken, mijn hangertje hing laag 

dus besloot ik mijn spoel weer wat op te 

draaien maar wederom zakte mijn han-

ger weer dus oppakken maar. De vele 

meters lijn kon ik simpel binnen draaien, 

een paar meter uit de kant dacht ik dat 

mijn top lood ergens verstrikt was geraakt. Na wat getrek 

kreeg ik plotseling wat beuken op mijn top, toch vis! Na 

een korte dril kwam er een spiegel van jewelste boven. 

Oké, concentreren nu en scheppen maar. YES in het netje. 

Oef, wat een parel was dit, de vis snel gewogen en dit 

betekende voor mij een nieuw pb. De vis werd een paar 

uurtjes weggehangen en ik mocht poseren met een ge-

weldige skp.

ken en jawel brasem. De onderlijn werd weer keurig uit-

gevaren en ik ging mijn slaapzak weer in voor de laatste 

paar uurtjes. Vroeg in de ochtend werd ik wakker door 

een groep schreeuwende ganzen, ik checkte even wat be-

richtjes en scrolde door wat apps, toen ik plotseling wat 

piepen kreeg op de ondiepe hengel waar ik eerder een 

brasem haakte. Bij het schudden van de top wist ik genoeg 

hangen! In de ochtendzon drillen heerlijk!

De sessies erna blankte ik, het weer bleef wisselvallig en 

het werd alsmaar drukker en drukker aan de waterkant. 

Terug naar een parkwater om weer de feeling te krijgen, 

hmm nee, stug volhouden en doorzetten jongen! 



Veel witvissers gaan niet naar de waterkant zonder een half litertje 

maden en dat is niet voor niets. Deze kleine witte kruipers zijn een 

ideaal aas omdat ze betaalbaar zijn, goed aan de haak blijven zitten, 

lang in leven blijven onder water en nog belangrijker vrijwel elke vis is 

er gek op! Als ze vers en van een goede kwaliteit zijn, is er bijna geen 

beter aas dan maden.

aden moeten gekoeld bewaard worden. De kou vertraagt het verpoppingsproces 

waardoor het langer duurt voordat deze in een caster is veranderd. Je zult zien, een-

maal buiten de koeling, dat de maden actiever worden als de temperatuur oploopt. 

Ze bewegen meer en krioelen tegen elkaar aan, waardoor de maden gaan zweten en een 

vieze ammoniakachtige lucht af gaan scheiden. Afzeven en voorzien van nieuw zaagsel 

en maismeel zorgt er dan weer voor dat de maden niet meer stinken. Dit kan wel eens een 

handige tip zijn als je ze in de familiekoelkast bewaard. 

Je kunt gaan vissen met gewone of dode maden. Drijvende maden of floaters zijn nog 

beter als aas. Als je maden lucht laat opzuigen gaan ze half drijven en wordt de aaspre-

sentatie nog natuurlijker waardoor de aanwezige vis ze net iets eerder grijpt. 

De makkelijkste manier om floaters te maken gaat als volgt: Doe een mini laagje water 

in een bakje met wat maden en laat ze lekker kruipen. Zorg er voor dat ze niet gaan 

zwemmen. Een klein laagje water is echt voldoende. Na 20 minuten kun je ze gebruiken. 

Op de haak prikken gaat op dezelfde manier als het vissen met gewone maden. Zorg wel 

voor een bakje waar de maden niet uit kunnen kruipen. Er zijn speciale dekseltjes voor in 

de handel. Ik knip meestal een klein stukje uit een gewone deksel zodat ze er net niet uit 

kunnen kruipen. Een auto of koelkast vol kruipende maden is niet echt prettig. 

Er is nog een manier om floaters te maken. Doe een handjevol maden, de avond vooraf-

gaande aan je vissessie, in een plastic zakje met een heel klein beetje water; de maden 

moeten feitelijk net niet helemaal onder water staan. Vervolgens laat je zoveel mogelijk 

lucht in het zakje en knoop je het dicht. De maden proberen de kop boven water te houden 

en wanneer ze voldoende lucht hebben opgenomen, gaan ze vanzelf drijven. Zonder er 

verder naar om te hoeven kijken heb je de volgende ochtend prima ´floaters´. 

Ik heb ook altijd een potje witte imitatiemaden in mijn viskist. Deze maden zijn niet van 

echt te onderscheiden en doen het vooral erg goed in combinatie met een echte made. 

Door de drijvende imitatiemade zweeft deze combinatie veel natuurlijker door het water 

en zal eerder worden opgemerkt. Ook ideaal om mee te nemen op vakantie! Op de eerste 

dagen geen hengelsportzaak in de buurt kunnen vinden? Geen probleem, je hebt dan nog 

altijd je imitatiemaden!

ZELF FLOATERS MAKENZELF FLOATERS MAKEN

M

TEKST & FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF
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ter het Amstelstation in Amsterdam. Daar loopt een sloot 

waar altijd wel iemand staat te hengelen, weet je wel?’ Ik 

knikte. Niet helemaal mijn meug, met al dat verkeer in je 

rug, maar er werd veel gevist en ook goed gevangen. ‘Op 

een keer,’ gaat Ome Dirk verder, ‘sta ik daar zo’n beet-

je te kijken naar een klein kereltje met een wit petje op. 

Hij staat op de witvis. Mooi tuigje, scherp dobbertje, écht 

wel een beetje vakwerk. Als je van witvis houdt natuur-

lijk. Een metertje of twee naast hem zit zo’n langpoot.’ 

Dirk wijst naar de reiger op de oever. ‘Elke keer als dat 

mannetje zijn hengel ophaalt, fladdert dat beest op. En 

als hij wat vangt komt -’ie vlak bij hem staan, zijn snavel 

bijna in zijn gezicht. Afijn, ik loop wat dichterbij en zeg: 

‘Zo, u heeft een gast aan tafel!’ ‘Zeg dat wel,’ antwoordt 

het mannetje, ‘we zijn al aardig aan elkaar gewend. Deze 

durft al snel, meestal kost het meer moeite.’ ‘Meestal?’ 

vraag ik verbaasd, ‘maakt u er dan een sport van?’ ‘Zoiets 

ja, ik train ze,’ zegt de man. Hij houdt zijn blik strak op de 

dobber gericht. ‘U traint ze?’ herhaal ik zijn antwoord. Nu 

keert de man zich om. ‘Een paar jaar geleden ben ik ermee 

begonnen. Ziet u, ik werd gepensioneerd en verveelde me 

te pletter. Nou mag ik graag naar dieren kijken en daarom 

heb ik een jaarkaart gekocht voor Artis. En toen heb ik de 

reiger ontdekt.’ ‘Hoezo ontdekt? De reiger is toch al eeu-

wenlang vaste gast in onze stad?’ ‘Zeker, maar ik heb zijn 

gewoonten bestudeerd, zijn eigenaardigheden, alles! Je 

kan wel zeggen dat ik een deskundige ben. Net zoals je lui 

hebt, die alles weten van honden, van katten, van duiven, 

of van andere huisdieren. Zo is het bij mij met de reiger. 

Ik maak er echt studie van. Nou zal je misschien vragen: 

waarom van de reiger? Had ik geen ánder beest kunnen 

nemen? Nou dat ligt nogal eenvoudig. Weet u, ik mag óók 

graag een witje vangen, een bleitje, brasem of voorntje. 

En zo heb ik dubbel plezier, begrijpt u?’ De man richtte 

zijn aandacht weer op het water, waar zijn pennetje wat 

op en neer ging. Ik begreep niets van wat hij zei, maar 

hield er rekening mee dat er nog wat nadere toelichting 

zou komen. En die kwam ook. 

JACHT MET DE REIGER

‘Nou kom ik op een keer, met zo’n bustochtje voor bejaar-

den, in de Flevopolders. Daar hebben ze veel van die grote 

zwarte vogels die op vis jagen, kom, hoe heten ze nou ook 

al weer...?’ Ik hielp het mannetje: ‘Aalscholvers?’ Hij kijkt 

mij vriendelijk aan. ‘Ja, aalscholvers, wat u zegt. Iemand 

vertelde me dat ze die vroeger in China of Japan gebruik-

ten om vis voor de mensen te vangen. Ze kregen een rin-

getje om de nek, zodat ze die vis niet konden doorslikken. 

Want dat was natuurlijk niet de bedoeling.’ De man haalt 

langzaam zijn hengel op en verlegt zijn dobber een stukje. 

‘Kijk mijnheer, dat bracht me op een idee, voelt u hem al?’ 

k stapte op het plankier en knoopte het touw vast. 

Terwijl ik mij bukte hoorde ik ineens het klapwieken 

van grote vleugels boven mijn hoofd. Op de planken 

van de steiger viel een grote schaduw, langgerekt in de 

lage avondzon. Het was een zilvergrijze reiger, die vlak 

naast mij neerstreek. De vogel stak zijn lange snavel 

brutaal in mijn richting en bleef afwachtend staan, de kop 

schuin omhoog. ‘Je moet hem een visje geven,’ hoorde ik 

iemand roepen. Ik keek op en herkende Ome Dirk, een 

vaste gast in ‘De Bocht’, het gezellige etablissement in de 

bocht van de Vecht. Hij had er duidelijk plezier in mijn 

verlegenheid met die gevederde snuiter naast me. ‘Ik héb 

geen visje,’ reageerde ik en wilde opstaan. Maar de reiger 

fladderde een stukje op en raakte bijna mijn gezicht met 

de vleugeltips. ‘Hier!’ klonk de stem van Dirk. Hij pakte 

een aasvisje uit zijn akertje en gooide dat op de steiger. 

De reiger hipte opzij, nam het voorntje behendig tussen 

zijn snavel en vloog op. Op de oever streek hij neer om 

de vangst naar binnen te slokken. ‘Gek beest,’ mompelde 

ik. ‘Ja, eigenaardige vogels,’ zei Dirk, op mij toelopend. 

‘Vroeger zag je ze nooit, maar tegenwoordig worden het 

echte huisdieren. Dat doet me denken aan een vent die ik 

jaren geleden eens ontmoet heb...’ Dirk keek mij aan. ‘Heb 

je haast?’ ‘Welnee, ‘ zei ik ‘Op een avond als deze?’ ‘Mooi. 

Dan zal ik je een interessant verhaal vertellen.’ 

U TRAINT ZE?

Ome Dirk ging op de kop van een steigerpaal zitten. ‘Vroe-

ger kwam ik nog wel eens langs de Hugo de Vrieslaan, ach-

HETHET
REIGERMANNETJEREIGERMANNETJE

De zon zakte langzaam weg en er daalde een rode 

gloed op het vlakke water. Wij roeiden terug naar de 

bocht van de rivier. Het werd stil op de Vecht: die rusti-

ge kalmte die soms na warme dagen over de rivier kan 

neerdalen. In de verte tjoekte nog een laat motorbootje 

en vanaf de lage weilanden voerde een zachte bries het 

gehinnik van een vrolijk paard mee. Het was een mooie 

dag geweest, boordevol visgenoegen. Onze gezichten 

strak van de weerkaatsing van de zon op het water 

en in de handen nog natrillend de trek van vele felle 

bijters. Het wáre visgevoel, zo mag ik het wel noemen! 

Bij de steiger meerden wij het bootje in alle rust af. Wie 

heeft er nu haast na zo’n dag? 

TEKST JACOB STARREVELD

I
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netje nog eens goed aan. Ik weet nu wel zeker dat ik in 

de maling genomen word. Misschien is het zijn manier om 

te reageren op mijn bezoek. Veel vissers hebben immers 

een bloedhekel aan de kijkers die altijd dezelfde soort 

vragen stellen: al wat gevangen? 

Wil het nog wat vandaag? Bijten 

ze nog een beetje? Dan heeft het 

mannetje ook nog wel een origi-

nele manier gevonden om mij dat 

duidelijk te maken. Dus ik maak mij 

uit de voeten. Ik groet hem en stap 

op mijn fiets. 

DAT MANNETJE MET DAT PETJE

Een goed jaar later kom ik weer 

eens in de buurt van die visplek en 

ik besluit daar weer eens een kijk-

je te nemen. Bij het slootje zitten 

twee mannen te vissen. Ik knoop 

een gesprek aan en vraag langs 

mijn neus weg of zij dat mannetje 

met dat petje ook kennen. En ik heb 

beet. Nou en of ze dat mannetje 

kennen! Een maand geleden heb-

ben ze hem uit zijn huis gehaald. 

Rare zaak was dat. De buren had-

den geklaagd over lawaai en stank. 

Er viel niet meer met hem te pra-

ten. Helemaal de weg kwijt. In zijn 

huis en in zijn tuintje had hij een 

complete, volière ingericht. Maar 

niet voor zangvogeltjes of duiven, 

nee hij hield reigers. Wel een stuk 

of zeven, lamme, zieke en ook heel 

jonge dieren. Overal stront, rotte 

vis en bedorven vlees. Er lagen ook 

een paar dode mollen. Niemand 

begreep er iets van. Hij was ook 

niet aanspreekbaar, had het steeds 

maar over reigers opleiden. Hij zit 

nu in een verpleeghuis. Het ‘reiger-

mannetje’ noemen ze hem daar.’ 

Dirk keek mij aan. ‘Ach jongen, lief-

hebberij, we hebben allemaal zo 

onze eigenaardigheden... ‘ Achter 

ons klapwiekte de reiger op en scheerde met een schorre 

kreet laag over het water, de rode zon tegemoet. 

(voor meer visverhalen van Jacob Starreveld lees: “Een loos 

vissertje, en 50 andere verhalen van de waterkant”, uitge-

verij Aspekt, Soesterberg )

Ik voel inderdaad iets, maar voordat ik mijn vermoeden 

onder woorden kan brengen gaat hij al door. ‘Ik dacht, als 

dat met die aalscholvers kan, waarom zou dat dan niet met 

reigers kunnen? Dat zijn ook reuze slimme dieren, vergis 

u niet, een reiger kan een flinke 

vis te pakken nemen! Ze slikken 

ook kikkers, muizen en mollen in 

één keer door. Heeft u dat nooit 

gezien.’ Zijn toon is bloedserieus, 

maar ik heb toch het onrustige 

gevoel dat ik met een grapjas sta 

te praten. Ik besluit het spel dan 

maar mee te spelen. ‘Dus u wilde 

op reigerjacht, zoals er ook val-

kenjacht is?’ 

Er komt een glimlach op zijn ge-

laat. ‘ Jacht mét de reiger,’ ver-

betert hij. ‘Maar u moet me niet 

verkeerd begrijpen hoor, het blijft 

een liefhebberij. Anders krijg ik 

gedoe met vergunningen en actie-

groepen, en daar heb ik geen zin 

in....’ Hij onderbreekt zijn verhaal 

omdat zijn dobbertje een stukje 

weg hobbelt. ‘Kleine voorntjes, 

zuigen aan het brood,’ verklaart 

hij. Hij blijft naar zijn dobber kij-

ken en doet er het zwijgen toe. Ik 

denk, zo gemakkelijk komt hij niet 

van mij af. ‘En schiet de training 

al wat op?’ vraag ik. Hij keert zich 

weer naar mij toe. ‘Ik mag niet 

mopperen. Ik heb er al drie ge-

traind. Die vangen op commando 

voorntjes en baarsjes. Die zitten 

meestal wat dichter bij de kant en 

hoger in het water. Daar kunnen 

ze goed bij met die lange snavel. 

En natuurlijk kikkers, nét wat ik 

ze aangeef. Dat doe ik met mijn 

vingers. Op het moment oefen ik 

er een in het vangen van muizen.’ 

Hij maakt een hoofdgebaar in de 

richting van de reiger die een paar 

meter verder staat te wachten. 

‘Déze hier ga ik in opleiding nemen voor mollen!’ Hij ver-

trekt geen spier van zijn gezicht. Maar ik ook niet. Ik doe 

gewoon met de man mee.  

‘Mollen? U meent het?’ zeg ik zo neutraal mogelijk. ‘Ja, 

daar kan ik een leuk centje mee verdienen. Milieuvriende-

lijk mollen uit de tuin halen, begrijpt u?’ Ik kijk het man-
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kun je met een plugje of lepeltje op vol tempo de stroom 

afwaartse kant afvissen. Krijg je binnen twintig worpen 

geen aanbeet, schakel dan over naar een shad en vis de 

bodem af op zoek naar snoekbaars en baars. Hiervoor be-

gin ik doorgaans op de punt van de krib en dan het liefst 

aan de stroom opwaartse kant net langs de stroomnaad. 

Hier ligt vaak voor de krib een uitgesleten kuiltje wat net 

iets dieper is dan de rest. Het is niet eenvoudig om obsta-

kels te vermijden op de bodem, maar door het spelen met 

je gewichten kan vastlopen al aanzienlijk minder worden, 

maar hier later meer over. Als ik dit heb afgevist pak ik de 

andere kant van de krib, de stroom afwaartse kant dus, 

ook parallel langs de stroomnaad. Wanneer ik ook dit ge-

heel heb afgevist, vis ik de ondiepe delen van het krib vak 

uit aan beiden kanten met lichtere loodkopjes in combina-

tie met een shad. Er zijn dagen dat alle rovers diep in het 

krib vak liggen op amper een meter water. 

Het is zomer en dat betekent vissen! En de mogelijkheden 

zijn er in overvloede, want gaan we trollen op roofvis, 

gaan we zeebaarzen, doen we een sessie meerval of gaan 

we toch achter de roofblei aan? En ook al hebben wij 

schitterend water in en rondom Amsterdam, een uitstapje 

buiten de stad hoort er natuurlijk ook bij. Op de rivier valt 

er altijd wel een visje te verschalken. Het zuurstofrijke 

water vormt één van de beste momenten om te vissen, 

zeker als het op roofvis aankomt. 

m effectief op de rivier op roofvis te vissen is het nood-

zakelijk enige kennis te hebben over wat stroming doet 

en waar de interessante stekken dus zijn voor de roof-

vis. De term ‘watersense’ is een Engelse uitspraak die je 

kunt helpen, want door de stroming te lezen kun je aardig 

gericht succesvol zijn. Doorgaans loop ik eerst rechtstreeks 

door naar de punt van de krib wanneer deze aanwezig is, 

want de roofblei verblijft vaak in de volle stroom. Hierdoor 

EFFECTIEFEFFECTIEF
RIVIERENRIVIEREN

TEKST MARCEL DE RUYTER FOTOGRAFIE DENNIS SCHMITT

O

Als er roofblei zit, merk je dat 

binnen 20 worpen.
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Een juiste aanbieding voor snoekbaars is een absolute 

must. Geen bodem voelen is geen optie. Begin eerst met 

bijvoorbeeld 10 of 14 gram en wanneer je makkelijk de 

bodem haalt kun je dus lichter gaan vissen. Voel je hele-

maal geen bodem door de stroming dan kan het zo zijn 

dat je zwaarder moet gaan vissen. Dit kan dus per stek 

verschillend zijn en dus is het belangrijk steeds te wisselen 

van gewicht. Zo heb je niet alleen een betere aaspresen-

tatie, maar voorkom je ook de onnodige vast lopers. Een 

fluorocarbon onderlijn van minimaal 30/00 is nodig tegen 

de stenen en controleer geregeld de onderlijn op bescha-

digingen. Verder ga ik nooit weg zonder haakvijltje, want 

door de stenen wordt de haak soms bot en ga je vis missen. 

Ik controleer daarom geregeld de scherpte van de haak-

punt en vijl zo nodig bij. 

NET(JES) ONTHAKEN 

Ik kan hier nog eindeloos tips blijven geven, maar iets 

wat ik nog zeker wil meegeven is om altijd een landings-

net mee te nemen en een onthaakmatje. Als het heel erg 

warm is wil ik nog wel eens gewoon in het krib vak met 

blote voetjes in het water staan. Dan kun je de vis name-

lijk gewoon in het water onthaken. Voor het landingsnet 

geldt een lange steel, want sommige kribben kunnen best 

moeilijk zijn om makkelijk dicht bij een vis te landen. Voor 

het onthaakmatje geldt dat deze niet erg groot hoeft te 

zijn. Belangrijkste is dat deze eenvoudig mee te nemen is 

omdat je struinend vist. Ik heb zelf een exemplaar die je 

kunt oprollen en met een haakje aan de tas bevestigd kan 

worden. Hopelijk wordt jij nu ook effectief aan de rivier!

TWEE HENGELS EN DRIE REDENEN 

Hoe fijn het ook is om met één hengel 

te struinen, ik neem er altijd twee mee. 

Dit heeft in principe drie redenen. Ten 

eerste heeft de hengel waarmee ik met 

shads vis een iets strakkere actie dan de 

hengel waarmee ik werpend met plug-

jes en lepeltjes de bovenlagen uitvis. Je 

hebt voor deze laatste techniek gewoon 

geen strakke hengel nodig. Vooral roof-

bleien pakken het aas soms zo hard dat 

een zachtere actie van de hengel juist 

beter de klappen opvangt. Ten twee-

de moet je bij een bezoek aan de rivier 

soms veel aflopen en dus heb je niet al-

tijd de auto dichtbij in de buurt. Mocht 

er iets gebeuren met één van de hengels 

dan heb je dus nog altijd een tweede bij 

je. Ten derde draait alles om snelheid. 

Vaak sta je de bodem af te zoeken met 

een shad en ineens zie je een roofblei 

jagen vlak voor je neus. Ik zorg er dus 

voor dat mijn tweede hengel klaarstaat 

met een juist stukje kunstaas eraan. Zo 

kun je binnen no-time switchen van 

hengel en dus techniek. Als tip wil ik 

nog meegeven om een stukje PVC buis 

mee te nemen die je kunt gebruiken om 

je tweede hengel in te plaatsen. In een 

dergelijke buis boor ik een gaatje en 

plaats daarin een karabijnhaakje waar-

mee ik de buis weer aan mijn tas kan 

haken. Het handvat van je hengel blijft 

niet alleen mooier, ook raakt de lijn geen scherpe stenen 

aan de grond en dat kan weer lijnbreuk doen voorkomen.

LAAT ‘M ZWEVEN

Hierboven beschreef ik al om even terug te komen op het 

spelen met gewichten van jigheads. Om succesvol met 

shads aan de slag te kunnen gaan heb je echt een diver-

siteit nodig aan jigheads. Dit mag gewoon een ronde 

kop zijn met een haakmaat van 3/0 of 4/0 om shadjes 

tot zo’n tien centimeter te kunnen bevissen. De ge-

wichten die je hiervoor moet gebruiken 

zijn in de meeste gevallen 7, 10, en 14 

gram, maar neem ook zeker een paar 

kopjes mee van 7 gram en zelfs 18 en 21 

gram. Met de lichtste variant vis je de ondie-

pe delen uit en wanneer er echt veel stroming 

staat pak je minimaal 18 gram of zelfs zwaarder.

Gevangen door te variëren met 

het gewicht.
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Heen en weer

geplaatst en bestaat uit een vijzel die het boezemwater 

(met een peil van ca. NAP -0,60 m) oppompt in een 

opvangbak. Het peil van het water in de opvangbak is net 

iets hoger dan het peil van de Amerikahaven (NAP -0,40 

m). Via een lange buis door de dijk stroomt het water uit 

de opvangbak naar de andere zijde van het gemaal. Het 

water van het boezemgemaal en de vispassage zorgen 

in het brakke Noordzeekanaal voor een zoete lokstoom, 

waar trekvissen graag tegenin zwemmen. Eenmaal 

aangekomen bij het boezemgemaal vinden de vissen 

de uitstroom van de vispassage en zwemmen dan door 

Beroepsvisser Piet Ruijter licht de fuik.

e Vispassage bij Boezemgemaal Halfweg ligt in het 

gebied waar de Amsterdamse Hengelsport Vereniging 

visrechten heeft. Het gemaal verbindt de Amerika-

haven, deel van het Noordzeekanaal, met de boezem van 

het hoogheemraadschap van Rijnland. De vispassage is 

eind 2012 opgeleverd en vanaf 2013 in gebruik genomen. 

Daarvoor was intrek van vis bij het in 1957 aangelegde 

boezemgemaal helemaal niet mogelijk.

VIJZEL

De passage is als een “by-pass” naast het boezemgemaal 

MONITORING
TREKVISSEN
NOORDZEEKANAAL
EN OMMELANDEN

15

D

TEKST & FOTOGRAFIE BART SCHAUB & MIKE DIJKSTRA, HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

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 vijfde aflevering 

vispassage Halfweg, knooppunt voor trekvis en standvis tussen het 

Noordzeekanaal en het boezemsysteem van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland 
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wat te vroeg afgeslagen richting Duitsland, mogelijk ge-

lokt door de afvoer van het gemaal.

SPECIAAL ONTWORPEN FUIK

Het mooie van de fuikmonitoring bij Halfweg, is dat het 

een 100% monitoring is. Wanneer de fuik hangt, zit deze 

volledig om de uitstroomopening aan de boezemzijde van 

de passage. Dus alle vis die op dat moment door de pas-

sage zwemt zal worden gevangen. De fuik hangt meestal 

één dag en één nacht. Vervolgens wordt de fuik geleegd 

en worden de vangsten onderzocht. Na registratie (soort 

aantal en lengte) wordt de vis gelijk weer uitgezet aan de 

boezemkant om de weg te kunnen vervolgen. De fuik die 

wordt gebruikt, is speciaal ontworpen en bestaat uit drie 

hokken. Het eerst hok is voor de grote vis. Met regelmaat 

worden hier behoorlijk grote snoekbaarzen en brasems in 

aangetroffen. In de tussenruimte kunnen de middelgro-

te vissen verblijven. In het laatste hok komen de kleinste 

vissen terecht zoals de glasalen en de stekelbaarzen. Ook 

komen er heel veel wolhandkrabben in de fuik terecht.

In het najaar wil vooral schieraal (volwassen paling) via 

Halfweg en het Noordzeekanaal naar zee trekken. Dit kan 

door de vispassage, aangezien deze dag en nacht draait. 

Echter de meeste vis migreert via de drie enorme vijzels 

van het boezemgemaal, want de hoeveelheid water (het 

debiet) dat via deze vijzels naar buiten wordt opgevoerd is 

vele malen groter. Deze vijzels zijn zo ontworpen dat uit-

trekkende vis zonder beschadiging naar buiten kan.

Bij een merk-terugvangst onderzoek in 2018 aan glasaal 

en driedoornige stekelbaars is de effectiviteit van de vis-

passage onderzocht. Het blijkt dat ongeveer 80% van de 

glasalen die wordt aangetrokken door de vispassage, ook 

daadwerkelijk het gemaal passeert. Dat is zonder meer 

goed. Stekelbaarzen zwemmen van IJmuiden naar Half-

weg in zo’n drie dagen (zo’n 7,7 km per dag ). Glasalen 

doen er wat langer over (de snelste 1,5 km per dag). Stand-

de buis naar de opvangbak in de passage. Aan de 

zijkant van de opvangbak zit een opening waar een 

deel van het opgepompte water continu uitstroomt. 

De vissen weten die opening zonder probleem te 

vinden en zwemmen zo de boezem van Rijnland op.

GOED FUNCTIONERENDE PASSAGES

Direct na de ingebruikname is een monitoring be-

gonnen door vrijwilligers en de visrechthebbende 

Amsterdamse beroepsvisser Piet Ruijter. Verder zijn 

aanvullende onderzoeken uitgevoerd door gespeci-

aliseerde adviesbureaus en het kennis instituut Wa-

geningen Marine Research. Ook werkt Rijnland veel 

samen met Rijkswaterstaat, medefinancier van de 

vispassage. 

De verschillende onderzoeken 

die nog steeds doorlopen, heb-

ben tot doel het functioneren 

van de passage te onderzoeken. 

Het resultaat van de afgelopen 

jaren laat zien dat de passage 

prima functioneert.

Zo weten we dat glasaal ieder 

voorjaar massaal bij Halfweg 

het beheergebied van Rijnland 

intrekt. Ondertussen zijn er 

sinds 2014 meer dan 925.000 exempla-

ren geteld. Aangezien de monitoring 

niet alle avonden wordt verricht is het werkelijke aantal 

glasaal dat het beheersgebied van Rijnland via Halfweg 

bereikt waarschijnlijk beduidend hoger. Naar schatting is 

de jaarlijkse intrek bij Halfweg gemiddeld 240.000 stuks, 

met in goede jaren een intrek van bijna een half miljoen 

(2018), afgewisseld met slechtere jaren, zoals in 2015 nau-

welijks 70.000 exemplaren.

VERSCHILLENDE TREKVISSEN

Nog voor de komst van de glasaal trekt in het vroege 

voorjaar de driedoornige stekelbaars naar binnen. De 

verschillen tussen de jaren zijn voor deze soort groot. 

In 2015 en 2017 verzamelden zich soms duizenden 

stekelbaarzen in de fuik, terwijl we in 2019 met enige 

tientallen vissen een goede vangst hadden voor dat jaar. 

Bij de metingen zijn ook andere trekvissen aangetroffen, 

zoals spiering en de houting. Lange tijd was de vraag waar 

de houting vandaan kwam, die gewoonlijk voorkomt op 

de Westeinderplassen. Door een vangst in de fuik bij de 

vispassage weten we nu dat de houting ook via de passage 

Halfweg naar dit leefgebied kan trekken. 

De meest opzienbarende vangst was toch wel die van een 

Atlantische zalm van 59 cm in oktober 2017. Het dier was 

Boezemgemaal Halfweg

Links: Vispassage 

met gemonteerde 

fuik.

Rechts: ‘Verse’ 

glasaal. 
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vissoorten die voorzien zijn met een ontvanger, zoals bra-

sem en snoekbaars, blijken ook door het gemaal en de 

passage te migreren. 

Als vis eenmaal de boezem van Rijnland bereikt, komt 

deze terecht in een uitgestrekt en gevarieerd laagland. 

Het gebied is doorkruist met open verbindingen naar ka-

nalen, meren, plassen en in de haarvaten (de polders) ook 

nog eens talloze sloten. Hier kan de vis opgroeien, paaien 

en alles doen wat een vis graag zou willen.

HOE VERDER?

Dankzij de ingebruikname van de vispassage Halfweg 

heeft vis de weg naar het beheergebied van Rijnland weer 

weten te vinden. Naar verwachting wordt eind juni de 

vispassage bij boezemgemaal Spaarndam opgeleverd. Uit 

zenderonderzoek weten we dat het, net als Halfweg, een 

belangrijk uittrekpunt is voor schieraal. En het is geble-

ken dat ook hier een groot aanbod is van glasaal. De ver-

wachtingen zijn dan ook hoog gespannen en we hopen 

dat deze vispassage net zo succesvol gaat werken als het 

grote voorbeeld bij Halfweg.

UITDAGINGEN

Nu we weten dat al veel vis via Halfweg migreert is het een 

uitdaging voor gemaalbeheer het regime in de toekomst 

zo in te stellen, dat zoveel mogelijk vis Rijnlands boezem 

kan bereiken . Overleg en afstemming met gemaal- en 

peilbeheerders is dan ook uiterst belangrijk. Vismigratie 

leidt zo tot verbinding tussen waterbeheerders bij het 

hoogheemraadschap, maar ook daarbuiten, dankzij een 

goede samenwerking  langs het Noordzeekanaal.

Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge 

voeten en schoon water, maar werkt ook aan een gezonde 

visstand. Meer weten? Luister eens naar de podcast over 

de trektocht van de aal naar de Nederlandse polder via 

vispassage Halfweg, op www.rijnland.net/actueel/ beleef-

de-rijnlandse-lente

Een forse toename in het aantal leden brengt ook een uitbreiding aan controle op 

de naleving van de Visserijwet met zich mee. Om aan die vraag te kunnen voldoen 

is besloten dat alle bestuursleden ook AHV-controleurs worden. Controle langs 

de waterkant geschiedt individueel, in groepsverband en/of met andere partners. 

Handhaving en controle maken immers deel uit van één van de speerpunten van 

de AHV.

eide onderwerpen zijn dynamisch en behoeven zo nodig enige bijstelling. Soms is het 

ook nuttig om bestaande regelgeving nogmaals onder de aandacht te brengen, zodat 

vissers in onze wateren hieraan herinnerd worden.

De AHV heeft, zoals elke hengelsportvereniging, bijzondere voorwaarden, die deel uitmaken 

van de VisPas. De vereniging is daarin autonoom, zo lang dat niet contra legem is. Onze 

voorwaarden staan onder meer in het zogenoemde ‘witte boekje’.

Onderstaande bepalingen worden jullie niettemin extra onder de aandacht gebracht. Een 

uitvoerige beschrijving van de vergunningsvoorwaarden zijn dus te vinden in het witte 

boekje. 

1. Vissen in de AHV-wateren, dus ook in de ingebrachte wateren, in de nacht en/of met een 

derde hengel kan alleen indien men lid is van de AHV.

2. Bij het karpervissen is een onthaakmat verplicht.

3. Bij het roofvissen is een onthaakmat, een kniptang en een onthaaktang verplicht.

4. Het voorhanden hebben van een drone tijdens het vissen is verboden.

5. Het voorhanden van een leefnet, anders dan bij officiële wedstrijden is verboden.

6. Voor het Amsterdamse boscomplex (o.a. de Bosbaan) zijn de volgende aanvullende re-

gels van toepassing:

a. Tijdens het vissen is het verboden om in het bezit te zijn van een voerboot, een werppijp, 

een katapult of een spod;

b. Voeren mag alleen met een string, pva-zakje of voerkorfje van maximaal 3 x 5 cm;

c. Verboden te vissen in het gedeelte voor de eerste 100 m kabel bij de start en na laatste 

kabel bij de finish (botenhuis);

d. Verboden te vissen vanaf de invaliden steigers, tenzij de AHV daarvoor toestemming 

heeft gegeven.

7. Bij het niet-naleven van de vergunningsvoorwaarden betekent het dat je zonder geldige 

VisPas vist, hetgeen neerkomt op een geldboete van €140 exclusief administratiekosten.

8. Bij het voorhanden hebben van een drone tijdens het vissen wordt een onvoorwaardelij-

ke schorsing van 6 maanden opgelegd. Bij recidive van deze overtreding volgt royement 

van betrokkene.

9. Bij een opgelegde schorsing is het betrokkene verboden om gedurende de schorsingster-

mijn te vissen in alle AHV-wateren, ook ten aanzien van de AHV-ingebrachte wateren en 

dus ook niet met een vergunning van een andere hengelsportvereniging. 

10. De VisPas is eigendom van de hengelsportvereniging en dient bij eerste vordering van de 

boa of controleur overhandigd te worden. Zo nodig kan de VisPas ingenomen worden.

11. Mocht je desalniettemin nog vragen hebben, neem dan (telefonisch/per e-mail) contact 

op met het kantoor in de Beethovenstraat te Amsterdam.

Om onze mooie hobby te kunnen blijven beoefenen en onze AHV-wateren te blijven be-

houden is het noodzakelijk dat wij ons aan de regels houden, zodat ook derden ons daarop 

niet kunnen aanspreken. Visplezier is immers ons grootste goed en daar moeten wij zuinig 

op zijn!

HANDHAVINGHANDHAVING
B

TEKST JAN SPEL
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en jij de gefotografeerde visser in de rubriek ‘Ben ik dat’? Bel dan 

even met het AHV kantoor (020 – 626 49 88) om een afspraak 

te maken voor de overhandiging van je prijs. Mailen kan ook via 

ahv@ahv.nl. De prijs is een hengelsportcadeaubon beschikbaar gesteld 

door de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Het kantoor is geopend 

van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
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Spiegelkarpers melden 

is (gelukkig) voor veel 

van onze AHV-leden 

normaal geworden. 

Voor de melder ont-

zettend leuk om iets te 

horen over de geschie-

denis van je vangst en nuttig voor het door ons gevoerde karperbeheer. 

De meeste karpervissers weten wel de weg naar ‘de matchers’ bij de 

AHV. Toch is er ook vaak verwarring en onduide-

lijkheid over waar je die karpers kunt melden en 

ook wat er nou precies mee gebeurt. 

tel je vangt een spiegelkarper in de 

Ringvaart bij het Nieuwe meer, moet 

je dan bij de AHV zijn, bij het SKP van 

Haarlem of bij dat van Leiden of toch bij de 

federatie? Al die partijen hebben in de loop van 

23 jaar spiegelkarpers uitgezet in boezemwater 

en na zoveel jaar zwemmen al die karpers 

behoorlijk door elkaar. Een centraal meldpunt 

is dan wel heel handig en dat is precies wat 

het meldadres van de in 2018 opgerichte 

Matching Community is. De Matching Community 

heeft niet alleen zelf een uitgebreid archief met 

uitzetfoto’s, maar zorgt er ook voor dat de melding bij het goede SKP terechtkomt. 

WEBAPP

Om het melden van (spiegel)karpers verder te vergemakkelijken is door Belan-

genvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK) een webapp ontwikkeld. Heb je 

nog nooit een spiegelkarper gemeld, of twijfel je bij welk SKP-adres je je spiegel-

karper moet melden? Volg de instructies op de nieuwe website van de Matching 

Community en melden, waarvandaan ook, is een fluitje van een cent. 

DE MELDER IS DE BAAS!

Uitgangspunt bij het nieuwe melden is dat de melder de baas is en blijft over 

z’n melding! Dat betekent dat nooit zonder uitdrukkelijke instemming (van de 

melder) melding of match in de openbaarheid zal worden gebracht! Je mag 

de locatieaanduiding van je vangst ook zo vaag houden als je zelf wil. En zelfs 

als de melder geen bezwaar heeft tegen publicatie, wordt afgewogen of 

de openbaarheid, bijvoorbeeld vanwege stekherkenning, geen ongewenste 

bijeffecten heeft. 

De matchers streven er naar om binnen twee dagen na je melding 

alvast iets algemeens te vertellen over de gemelde spiegelkarper. Als 

je veel geluk hebt krijg je zelfs direct een terugkoppeling met een 

matchende plankfoto in de bijlage. In de praktijk kan een match 

echter best lang duren, maar weet wel dat de aangesloten mat-

chers het niet snel opgeven!

Dus zorg dat je altijd meldklaar bent, ga naar de website van 

de Matching Community: https://skp.karperbeheer.nl/ en volg 

de instructies om de webapp op je smartphone te zetten. 

GEMAKKELIJK GEMAKKELIJK 
SPIEGELKARPERSSPIEGELKARPERS
MELDENMELDEN

S
ZATERDAG 30 MEI WAS DE 
START VAN HET NIEUWE
ROOFVISSEIZOEN. 

p social media zal de aankomende tijd ook weer veel aandacht 

besteed worden aan de roofvissers onder onze leden. Jullie inbreng 

is dan ook van harte welkom. Twee heren van het eerste uur, Wim 

Schut en Dennis Schmitt leveren voor ons regelmatig een bijdrage met 

prachtige foto’s en video’s. Dit materiaal wordt dan ook veelvuldig 

bekeken, Eén van hun bijdrage, City-Fishing op AHV water vind je 

hier:  https://www.facebook.com/amsterdamsehengelsportvereniging/

videos/1428826440648741/?epa=SEARCH_BOX 

Vind je het leuk om ook eens in de spotlights te staan? Deel dan je 

vangst! Roofvis, witvis, karper alles is welkom. 

O

TEKST JORIS WEITJENS



ls de nood hoog is, is de red-

ding nabij en in dit geval de 

 digitale wereld van Zoom, 

Hangout, Teams als voorbeelden. 

Daar heeft het bestuur in de 1,5 

meter samenleving en sociale ont-

houding goed gebruik van gemaakt. Het was wel even wennen, maar 

daarna ging het smooth met onze bestuursvergaderingen.

DE GEMEENTE AMSTERDAM

Vanuit de Partij voor de Dieren werden 19 vragen aan het College gesteld, 

die de AHV heeft bekeken en becommentarieerd. Uit de vraagstelling 

krijgt het bestuur de indruk dat niet iedereen de juiste kijk heeft op 

de sportvisserij in het algemeen en de activiteiten van de AHV in het 

bijzonder. Het bestuur is bereid om dit aangaande met betrokkenen het 

gesprek aan te gaan, zodat er meer kennis en begrip over deze materie is.

Er is een aanvang gemaakt voor het tweede visstand beheerplan (Am-

sterdam-Oost)

Voor het AHV-initiatief ‘Aalreservaat’ wordt een project gevormd, waar-

bij naast de AHV (Bart van Iterson),  RAVON en de gemeente Amsterdam 

in participeren.

Het contract met de Algemene Weesper Hengelaars Bond met betrek-

king tot de Vinkeveense plassen zal niet onder de huidige voorwaarden 

(jaarlijkse financiële bijdrage van de helft van de pachtsom) door de AHV 

worden voortgezet. Beide verenigingen streven wel naar een voor beider 

passende oplossing.

Het bestuur is verheugd dat een drietal vismeesters/viscoaches (me-

vrouw N. Ruiten, de heren P. Ufkes en E. Toenbreker) zich bij de vereni-

ging hebben aangemeld. Niettemin blijft uitbreiding van deze groep wel 

gewenst, zodat aan de vraag van vislessen op basisscholen tegemoet 

kan worden gekomen.

FINANCIEN 

Onze accountant deelt mede dat de financiële stand van zaken van 

de AHV tot en met mei 2020 gezond uitziet en dat er geen bijzonder-

heden te melden zijn. De jaarrekeningen staan klaar en eind juni wordt 

de kascommissie verwacht, zodat alles in onze Ledenraadsvergadering 

besproken kan worden. Het streven is om de begroting 2021 tijdens die 

vergadering ook te kunnen presenteren. Verder zullen betalingen (vb. 

nachtverblijfpas / derde hengel / jaarvergunning) zoveel mogelijk via een 

automatische incasso plaats moeten vinden. De (Corona) jaarvergun-

ning heeft de AHV geen windeieren gelegd. Deze actie is per 1 juli 2020 

beëindigd.

HUISVESTING

Met de beleidsadviseur van de gemeente Amsterdam is afgesproken dat 

de AHV alsnog een voorlopige omgevingsvergunning zal aanvragen. 

Onze architect heeft hiervoor de opdracht van het bestuur gekregen. 

Inmiddels is de vijfde programmamanager van stadsmeer Sloterplas 

aangetreden.

Het huidig kantoor aan de Beethovenstraat zal een opknapbeurt krijgen.

Bij het pand op het Landje aan de Sloterplas is een inbraakpoging ge-

weest, dat resulteerde in een vernielde raam. Er worden hier ook fysieke 

veiligheidsmaatregelen genomen.

HET KANTOOR

Er is een begin gemaakt met een AHV-handboek, waarin alle handelin-

gen en activiteiten van het kantoor beschreven worden. Projectleider 

hiervan is ons bestuurslid Nathalie van den Berg.

VISWEDSTRIJDEN

Er is inmiddels een protocol voor het houden van viswedstrijden. De re-

geling is vrij uitvoerig en kent een groot aantal voorwaarden waaraan 

voldaan moet worden.

Het beleid voor wedstrijden op AHV-water is aangepast. Niet per aan-

vraag, maar per wedstrijd wordt nu een bedrag naar rato van het aantal 

deelnemers in rekening gebracht. Daar zijn ook de kosten van de ver-

plichte controle in begrepen. 

OVERIGE ONDERWERPEN

De vergaderingen van de Ledenraad en de Algemene Vergadering zullen 

naar verwachting pas in het najaar kunnen geschieden. De BBQ tijdens 

de jaarlijkse vrijwilligersdag zal indien de omstandigheden het toelaten 

in het najaar op het Landje aan de Sloterplas plaatsvinden.

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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Meer betrokkenheid bij de 

stad, meer oog voor dieren-

welzijn. Met de nieuwe voor-

zitter Jaap Que is de Amster-

damse Hengelsport Vereniging 

een andere koers ingeslagen.

eden van de vereniging 

mogen geen leefnet meer 

gebruiken tijdens het vissen. 

Gewoon, de vis meteen terug in 

het water in plaats van het dier 

een paar uur in het leefnet ge-

vangen te houden. “We zijn er 

streng op,” zegt voorzitter Jaap 

Que. “Onze controleurs gaan alle 

bekende viswateren af. De mensen krijgen nu nog een waarschu-

wing, maar na de zomer is dat een boete, en bij herhaling zelfs 

een schorsing. Alleen voor wedstrijden maken we een uitzonde-

ring.”

De 14.000 leden van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging 

(AHV) hebben moeten wennen aan hun nieuwe voorzitter. “Ik 

ben een bezig baasje,” vindt Que zelf ook. “Ik ben aangetreden 

met veel ambitie en plannen. Onze vereniging bestaat al meer 

dan honderd jaar en is in de kern nooit veranderd. Mensen wor-

den lid om te kunnen vissen. Maar dat is tegenwoordig niet 

genoeg. We zijn na Ajax de grootste vereniging van de stad en 

hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

VERDER KIJKEN DAN DE DOBBER

Dat is voor de AHV niets minder dan een cultuurverandering. 

“Alles draaide om vissen, vissen, vissen. De vereniging pacht de 

viswateren van de gemeente. Wie in Amsterdam wil vissen, moet 

een vispas van de vereniging hebben. Simpel. Maar tegenwoor-

dig vraagt de gemeente om een visie en een missie, en daar 

heeft ze groot gelijk in. Sportvissers maken gebruik van de na-

tuur. Er mag van ons worden verwacht dat we verder kijken dan 

de dobber.”

Een van de gesprekspartners is de Amsterdamse Partij voor de 

Dieren. Opmerkelijk, want de partij is uitgesproken voorstander 

van een verbod op sportvisserij. “Zij willen een verbod, ik wil dat 

tegenhouden; maar we kunnen wel praten over wat wij kunnen 

doen om dierenwelzijn te verbeteren. Dat is een prima onder-

werp.” Lachend: “Ik heb weleens op Marianne Thieme gestemd. 

Daar keken ze in het bestuur toch ook wel van op.”

Onder het voorzitterschap van de 69-jarige Que heeft het nieu-

we bestuur een vliegende start gemaakt. Het leefnet is dus in 

de ban gedaan, de onthaakmat, de kniptang en de onthaaktang 

zijn verplicht gesteld. “Als je vist, hoor je netjes met de vangst 

om te gaan. Het is een kleine moeite, en het is ook voor onze 

toekomst van groot belang. Er wordt uit oogpunt van dierenwel-

zijn steeds kritischer naar de sportvisserij gekeken. Het is aan 

ons om met die kritiek om te gaan.”

Een van de wapens is de vernieuwing van het bestuur. “Daar 

hebben we ons voor ingespannen,” zegt Que. “Het gezicht van 

de vereniging, van de hele sportvisserij, wordt doorgaans be-

paald door oude mannen zoals ik. Dat is helemaal niet goed. 

We hebben nu voor het eerst een paar jongeren in het bestuur. 

En ook een vrouw, Nathalie van den Berg, bekend van het pro-

gramma Vis TV. We hebben nieuwe gezichtspunten nodig. Het 

moet beter.”

BRASEM

Wat Que betreft, gaat de vereniging samen met de gemeente 

meer doen om de viswateren in de stad in goede conditie te 

houden of te brengen. “In Amstelveen hebben we pas geholpen 

om brasem weg te halen uit de Amstelveense Poel. En we heb-

ben een plan gemaakt om paling te kweken in de Sloterplas.”

De AHV werkt aan een verenigingsgebouw aan de Sloterplas. 

Het ontwerp en het geld zijn er al. “Daar kunnen we lesgeven 

aan de jeugd, maar ook een gezellige middag aan het water ver-

zorgen voor ouderen. Ze kunnen vissen, maar ook klaverjassen, 

als ze dat liever doen.”

Het voorzitterschap kost Que elke week tussen de twintig en de 

dertig uur. “Allemaal op vrijwillige basis, maar ik doe het graag. 

Het enige nadeel is dat ik nauwelijks nog aan vissen toe kom. 

Ik houd van vliegvissen en heb thuis drie nieuwe hengels staan, 

maar als ik het afgelopen jaar twee uur heb gevist, is het veel!

VOORZITTER VOORZITTER 
HENGELSPORT HENGELSPORT 

VERENIGING:VERENIGING:
‘WE ZIJN NA AJAX ‘WE ZIJN NA AJAX 

DE GROOTSTE DE GROOTSTE 
VAN DE STAD’VAN DE STAD’

L

TEKST PATRICK MEERSHOEK FOTOGRAFIE JEAN-PIERRE JANS
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Als je als Amsterdamse sportvisser op zoek bent naar een 

viswater waar eigenlijk het hele jaar door wel vis te van-

gen is, kom je al snel bij het Noordhollandsch Kanaal uit. 

Het kanaal loopt van Amsterdam-Noord, via Purmerend 

en Alkmaar naar Den Helder.

e best bevisbare stukken van het kanaal zitten op 

het traject tussen Purmerend en Alkmaar. Vooral 

vanaf de molen van Neck tot aan Spijkerboor is het 

een schitterend viswater. Wedstrijdvissers zijn natuurlijk 

bekend met het kanaal, maar wat staat je nu te wachten 

als je dit kanaal niet zo goed kent. Onlangs ben ik er eens 

met wedstrijdvisser Ronald Nannings een dagje met de 

vaste stok aan de slag gegaan. 

We kiezen er voor om een kilometertje ten westen van de 

molen van Neck neer te strijken. Zorg er voor dat je auto 

van de weg af is en volledig in het gras aan de kant van het 

water geparkeerd staat. Doe je dit niet dan heb je grote 

kans dat er een spiegel van je auto wordt afgereden en 

dan kom je nog goed weg. De aangelegde inhaalvlakken 

zijn geen parkeer- maar passeervakken. Als je daarop je 

auto parkeert krijg je geheid een bon. Altijd handig om 

te weten toch?

Het kanaal is ter plaatse ongeveer 45 meter breed en 3,5 

meter diep. Wij hebben vandaag geluk, er staat een klein 

stroompje op het water en dat is meestal wel goed voor de 

vangsten. Geen tot weinig wind vandaag en dat is ook wel 

lekker. Het kan hier soms flink spoken als het een beetje 

waait of regent. Vandaag schijnt de zon en zijn de omstan-

digheden bijna perfect. We checken de Vispas even voor 

de zekerheid en al snel is duidelijk dat je geen speciaal lid-

maatschap nodig hebt om hier een hengeltje uit te mogen 

gooien. Als lid van de AHV kun je hier dus zo terecht voor 

een heerlijk dagje vissen.

MET DE VASTE STOKMET DE VASTE STOK
AAN DE SLAG OP HET AAN DE SLAG OP HET 
NOORDHOLLANDSCHNOORDHOLLANDSCH

KANAALKANAAL

TEKST & FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF

D

Van links naar rechts:

1. Stevig je stoel verankeren is  wel zo verstandig. 2. Met 

zo’n voorraad zit je niet zo snel verlegen. 3.Vandaag 

kunnen we met een 1-grammer aardig uit de voeten.

4. Mengverhouding 80% Feeder en 20% Dark Green blijkt 

het prima te doen. 5. Alle ballen op de 11 meter.
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Noordhollandsch Kanaal. Mengverhouding 80% Feeder en 

20% Dark Green en dan blijkt deze mix ook op de stok een 

prima combi te zijn. Vangstgarantie kunnen wij helaas niet 

geven.

Als aas houden we het redelijk simpel. Bakje maden, blikje 

mais, (dode) pinkies, casters en een bak knipwormen 

en wat mestpiertjes. Een deel van de dode pinkies gaan 

samen met een handje casters het voer in en we maken 

zes stevige voerballen gereed. Stok in de steun zodat we 

een richtpunt hebben om de voerballen te gooien en 

even later vliegen de voerballen door de lucht richting de 

11-meter. Je kunt er ook voor kiezen om met een cupset de 

voerballen precies daar te leggen waar je ze wil hebben. 

Voor beiden is wat te zeggen. Tijdens een wedstrijd zou 

ik voor cuppen gaan, als je zo vrij gaat vissen gooi ik ze er 

ook zo in. 

AAN DE SLAG

We gaan beginnen met vissen. Eerst maar eens twee ma-

den aan de haak om te kijken wat er gebeurt. Vaak duurt 

het toch wel even voordat de vis er op komt en met twee 

maden aan de haak kunnen we eens kijken wat er rond-

zwemt. We treffen het en de eerste inzet is meteen een 

leuke voorn. Top, we gaan door met een caster en een 

made aan de haak. Weer een voorn, dit wordt een leuke 

visdag. 

Omdat we toch het idee hebben dat de grote vis er al 

rondzwemt schuiven we de dobber een centimeter of tien 

omhoog om met een sleepje van tien centimeter op de 

grond te kunnen gaan vissen. Nu gaat er een made met 

twee mestpiertjes aan de haak. Die mestpiertjes zijn vaak 

goud waard aan dit kanaal. Dat we het goed aangevoeld 

hebben blijkt al snel als we met de eerste brasem in onze 

handen staan. 

GOED INSTALLEREN

Eerst de viskist maar eens uit de auto halen en installeren. 

Het eerste wat opvalt, is de toch wel steile kant. Het is 

zaak om goed op te letten wat je doet. Neem je tijd om 

je zitkist goed weg te zetten en zorg er voor dat de poten 

goed vastgedraaid zijn. Je zou de eerste niet zijn die met 

kist en al het kanaal in verdwijnt. Als de zitkist staat komt 

de vaste stok uit het foedraal. Je kunt hier goed vissen op 

6- of 11- tot 13- meter. Wij kiezen er vandaag voor om op 

11-meter aan de slag te gaan. Er staat weinig stroming 

en dan is een 1-gramsdobber genoeg. Hou er rekening 

mee dat het kanaal, als er flink wat regen gevallen is in de 

voorafgaande dagen, flink kan stromen. Dobbers tot een 

gram of vijf kun je dus rustig inpakken als je deze kant op 

komt. Qua lijndikte kiezen we vandaag voor 14/00 hoofd- 

en 12/00 nylononderlijn. Je kunt overigens ook kiezen 

voor 12/10. Haakje 16 er aan en uitpeilen maar. 

Secuur peilen is zeker op dit kanaal belangrijk. Zorg dat je 

een schoon stukje bodem vindt en probeer een randje te 

vinden. Peil dan net tegen het randje uit. Omdat het water 

zo’n 3,5 meter diep is, is een stevig peilloodje wel nodig. 

Probeer zo uit te loden dat je haak net de bodem raakt. 

Dan het lokvoer; vandaag gaan we voor de grote brasem 

en dat betekent dat we toch wel een zwaar brasemvoer-

tje nodig hebben. Als je lokvoer te veel wolkt ben je de 

hele dag bezig om voorns en bliekjes te vangen. Ook leuk, 

maar daar komen we vandaag niet voor. Qua lokvoer is er 

keus genoeg en iedereen heeft zo zijn of haar voorkeur. 

Wedstrijdvissers gebruiken hier veel van den Eynde Black 

en mengen dit dan aan met leem. Een 50/50 verhouding 

lokvoer/leem is hier vaak de beste verhouding. Wij gaan 

vandaag aan de slag met Ringers Feeder en Ringers Dark 

Groen. Hoewel dit eigenlijk een feedervoertje is, is dit ook 

prima te gebruiken voor een dagje vaste stokken aan het 
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De vis heeft er zin in en dat betekent dat we ook de 

hoeveelheid lokvoer die op de grond ligt op peil moeten 

houden. Geen lokvoer meer en die grote jongens zwemmen 

al snel door. Een schooltje brasems zijn net stofzuigers en 

in een mum van tijd is je voerplek weg en de vis dus ook. 

Het resultaat van een goede voorbereiding.

Als je er voor kiest om voerballen erbij te gooien, maak 

ze dan niet te groot. Pak met een hand wat lokvoer en 

maak daar een balletje van. Zo’n ‘onderhoudsbal’ moet 

niet te groot zijn, voor je het weet jaag je de vis van je 

stek af. 

DIKKE BRASEMS

Wij vangen ondertussen stug door; de dikke brasems 

hebben er zin in en dat zorgt er voor dat wij ook bezig 

blijven. Het Noordhollandsch Kanaal is een fantastisch 

viswater waar je het hele jaar door goed vis kunt 

vangen. Natuurlijk zitten er ook mindere dagen tussen 

en zit je soms op een plaats waar de vis net even niet 

thuis geeft. Als je weet hoe je met de vaste stok aan dit 

water aan de slag moet gaan, kun je er een heerlijke 

visdag beleven. Lekker in de natuur en nog vis vangen 

ook, wat wil je nog meer. Na een dagje kanaal pakken wij 

onze spullen weer in en gaan weer op weg naar huis. Als 

lid van de AHV zou ik hier zeker eens een hengeltje uit 

gaan gooien, je krijgt er zeker geen spijt van.
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Een veel gehoorde frase de laatste 

tijd. Het nieuwe normaal. Is iets 

wat normaal is ook nieuw? Is iets 

nieuws ook normaal. Het is allemaal 

vrij interpreteerbaar. Wij hopen 

dat ook zo te houden, zeker als 

hengelsportvereniging. Corona 

heeft na een hoop nare situaties 

ook mooie en nieuwe dingen 

voortgebracht. 

NIEUWENIEUWE
 NORMAAL NORMAAL

HETHET

issen is DE uitgelezen hobby in deze onzekere 

tijd. Vissen doe je buiten in de natuur, geeft 

ontspanning, frisse lucht, gezondheid en de 

anderhalve meter regel is prima te handhaven. 

De populariteit van sportvissen is alras 

gestegen en dat hebben wij als Amsterdamse 

Hengelsportvereniging gemerkt! Het aantal 

leden is explosief gestegen. Dit is natuurlijk 

prachtig nieuws! Oude tijden die herleven in 

het nieuwe normaal. Dat vraagt om een stukje 

voorlichting bij nieuwe jeugdleden. Kinderen 

die voor het eerst in aanraking met hengel en 

vis komen, veel nieuwe leden van buiten de 

hoofdstad en hengelaars van vroeger die de 

oude hobby hebben opgepakt. Hoe zit het met 

vergunningen en regels? Sportvissen is in! Zo is 

er elke zondag Vis TV, Facebook, YouTube en 

Instagram waar onze mooie hobby op diverse 

manieren word geprofileerd.

De tegenwoordige drukte geeft behalve gezel-

ligheid en mooie vangsten ook andere uitdagin-

gen. Regelgeving, handhaving en controle. Nu 

beschikt de AHV over een gemotiveerd team van 

Boa’s en verenigingscontroleurs die, individueel 

of in groepsverband al dan niet met partners, 

dagelijks langs de Amsterdamse wateren con-

troles uitoefenen. Meer drukte vraagt om meer 

controle. Daarom is voorlichting ontzettend be-

langrijk, handhaving betreffende regels en dan 

vooral nieuwe regels. Zo is de onthaakmat bij 

het karpervissen verplicht gesteld, is er een voer-

verbod voor de Bosbaan en is het gebruik van 

drones verboden. Vooral dat laatste wordt onder 

de jeugd steeds populairder en worden beelden 

gebruikt voor mooie vlogs en films op YouTube. 

We hebben in onze hoofdstad één nadeel; een 

hoop wateren liggen dicht bij Schiphol. Menig 

drone heeft al tot risicovolle situaties voor het 

vliegverkeer geleid. Wij als vereniging willen dit 

natuurlijk voorkomen, vandaar dit besluit.

Voorlichting, regelgeving, handhaving en con-

trole zijn onontkoombaar bij grotere drukte. 

Blijf veilig, gezond en normaal. Ga toch vissen!

TEKST ANDRES DE ROUVILLE

V



Hoi AHV V!SK!D,
Inmiddels zijn we al halverwege het jaar! Hopelijk heb je veel gevist en veel mooie vissen gevangen. Of dat nu gaat 
om voorntjes, brasems, snoeken of karpers. Vaak krijgen we van jullie de vraag: "Hoe vang ik een karper?" Vandaag 
geef ik in V!SSEN voor K!DS antwoord op al jullie vragen, zodat ook jij dit jaar misschien wel je eerste karper 
  kan vangen! Ook voor de ervaren V!SK!DS is er veel te leren over aas, onderlijnen en nog veel 
meer!  Veel lees- en visplezier!

 Daan Rijpkema, Jeugdbestuur AHV

V!SSEN voor K!DS

DOEN ZE
DAT ZO?!

Stap 1:
Stap 2: Stap 3:

Wist je dat...
Wist je dat een karper ongeveer 40 jaar kan worden. De oudste 
karper die ooit is gevangen was wel 47 jaar! De leeftijd van een vis 
kan je net als bij een boom zien aan het aantal 'ringen' op zijn 
vinnen.
Wist je dat een karper achterin zijn bek tanden heeft. Hierdoor kan 
hij zelfs hard voedsel zoals mosselen eten!
Wist je dat de grootste karper ooit werd gevangen in Hongarije. De 
spiegelkarper woog wel 51,2 kilo en werd gevangen door de 
Nederlander Michel Schoenmakers.

De karper is een vis die vooral op de bodem aast. Met zijn onderstandige 
stofzuigerbek zuigt hij verschillende mossels, slakken en larven naar binnen. 
Om te zorgen dat de karper ons aas goed naar binnen zuigt, vissen we met een 
speciaal karperonderlijntje. Het aas hangt hierbij onder de haak aan een lusje 
(een hair). Maar hoe knoop je nu zo'n karperonderlijn?

 Allereerst maken we 
 een klein en simpel lusje.
 Je kan de onderlijn maken
 van nylon of speciaal 

     onderlijnmateriaal. Dit is vaak 
wat steviger en valt vaak minder 
op. Als het lusje geknoopt is 

knippen we ongeveer 30 cm lijn af.

Na het afknippen steken we 
het uiteinde door het haakoog 
heen. De haak kan een maat 8 
(klein) tot 4 (groot) zijn. 
Daarna draaien we de lijn een 
keer of vijf om de haaksteel

 en de hair 
 heen.

Als de wikkelingen strak bij 
elkaar zitten maken we 
de knoop nat en trekken we 
hem rustig aan. 
Maak aan het einde nu nog 
een lusje en knip hem af op 
de lengte die jij wil! Je aas 
kan je vervolgens met een 
boilienaald en een stopper op 
je hair zetten!

De grootste karper ooit gevangen
woog wel 51,2 kg!
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V!S-TIP
TAS

Het karper-menu!

Nog meer V!ST!PS op het
YouTube kanaal van de

AHV!

Karpers zijn geen kieskeurige eters. Voor ons als vissers is dat alleen maar
goed, want dit zorgt ervoor dat we deze prachtige vissen met heel veel
aassoorten kunnen vangen! De schappen in de hengelsportwinkels liggen vaak
 vol met veel verschillende kleuren, geuren en smaken boilies. Dit zijn
 gekookte deegballetjes die bij het statisch vissen met een beetmelder vaak
 gebruikt worden. Ze kosten vaak veel geld, maar gelukkig zijn er veel
goedkope alternatieven! Waar kan je die vinden? Nou, gewoon in de

supermarkt! Zoete maïs uit blik is al een oud bekend karperaasje, maar werkt 
     nog steeds heel goed! Je kan het bijvoorbeeld goed gebruiken aan je hair of op de

haak bij het penvissen en makkelijk een handje maïs rond je haakaas voeren. Ook
luncheon meat (vlees uit blik voor door de pasta) is een goed haakaasje. Je kan dit in de

 maat en vorm snijden die je zelf wilt! 

Wil je nog meer tips en tricks leren over het karpervissen? Neem dan snel een kijkje op het YouTube 
kanaal van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging! Het gloednieuwe YouTube kanaal wordt langzaam 
gevuld met veel leerzame video's over karpervissen, snoekvissen en nog veel meer! Abonneer je gratis en 
blijf op de hoogte van onze nieuwste visvideo's!

Ook in Nederland zijn veel grote
vissen van soms wel 15kg te vangen!

Er zijn veel soorten aas voor karper, zelfs uit
de supermarkt!

Hoi AHV V!SK!D,
Inmiddels zijn we al halverwege het jaar! Hopelijk heb je veel gevist en veel mooie vissen gevangen. Of dat nu gaat 
om voorntjes, brasems, snoeken of karpers. Vaak krijgen we van jullie de vraag: "Hoe vang ik een karper?" Vandaag 
geef ik in V!SSEN voor K!DS antwoord op al jullie vragen, zodat ook jij dit jaar misschien wel je eerste karper 
  kan vangen! Ook voor de ervaren V!SK!DS is er veel te leren over aas, onderlijnen en nog veel 
meer!  Veel lees- en visplezier!

 Daan Rijpkema, Jeugdbestuur AHV

V!SSEN voor K!DS

DOEN ZE
DAT ZO?!

Stap 1:
Stap 2: Stap 3:

Wist je dat...
Wist je dat een karper ongeveer 40 jaar kan worden. De oudste 
karper die ooit is gevangen was wel 47 jaar! De leeftijd van een vis 
kan je net als bij een boom zien aan het aantal 'ringen' op zijn 
vinnen.
Wist je dat een karper achterin zijn bek tanden heeft. Hierdoor kan 
hij zelfs hard voedsel zoals mosselen eten!
Wist je dat de grootste karper ooit werd gevangen in Hongarije. De 
spiegelkarper woog wel 51,2 kilo en werd gevangen door de 
Nederlander Michel Schoenmakers.

De karper is een vis die vooral op de bodem aast. Met zijn onderstandige 
stofzuigerbek zuigt hij verschillende mossels, slakken en larven naar binnen. 
Om te zorgen dat de karper ons aas goed naar binnen zuigt, vissen we met een 
speciaal karperonderlijntje. Het aas hangt hierbij onder de haak aan een lusje 
(een hair). Maar hoe knoop je nu zo'n karperonderlijn?

 Allereerst maken we 
 een klein en simpel lusje.
 Je kan de onderlijn maken
 van nylon of speciaal 

     onderlijnmateriaal. Dit is vaak 
wat steviger en valt vaak minder 
op. Als het lusje geknoopt is 

knippen we ongeveer 30 cm lijn af.

Na het afknippen steken we 
het uiteinde door het haakoog 
heen. De haak kan een maat 8 
(klein) tot 4 (groot) zijn. 
Daarna draaien we de lijn een 
keer of vijf om de haaksteel

 en de hair 
 heen.

Als de wikkelingen strak bij 
elkaar zitten maken we 
de knoop nat en trekken we 
hem rustig aan. 
Maak aan het einde nu nog 
een lusje en knip hem af op 
de lengte die jij wil! Je aas 
kan je vervolgens met een 
boilienaald en een stopper op 
je hair zetten!

De grootste karper ooit gevangen
woog wel 51,2 kg!
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van zo’n giga-hengel. Te turen. Maar strandvissen is alles-

behalve saai. Het is keihard werken, actief bezig zijn en 

als je de aanbeet op je hengel ziet dan geeft je dat een 

machtig mooi gevoel. En als het je dan lukt om een vis te 

vangen en hij hangt, dan moet je die vis wél nog even over 

zandbanken en door golven heen bij jou zien te krijgen. 

Heb ik al gezegd dat je het niet moet onderschatten? 

Even een uurtje het strand op om te vissen, dat doe je niet. 

Strandvissen is iets wat je minstens voor een dagdeel doet. 

Het is namelijk al een behoorlijk klusje om ‘te staan’.

De dag ervoor je voorbereidingen te treffen, aas bestel-

len of alvast ophalen, je viskoffer op orde maken, welke 

 onderlijnen neem je mee, reservemateriaal en werpge-

wichten, pierennaald, etc., etc. Oh ja, vergeet alsjeblieft 

je hengelsteun niet, want zonder een goede hengelsteun 

ben je op het strand werkelijk nergens. 

DE VISDAG

En dan is je visdag daar, je gooit alles in de auto en hopla, 

richting strand! Auto parkeren en tsja, dan begint vaak 

een flinke tippel met al je spullen naar je visstek…

Geloof me, strandvissen is niet voor luie mensen, het is 

k heb het over strandvissen, wat is dat een prachtige 

tak van visserij. En ik wil het delen met iedereen. 

Strandvisserij. Onderschat het vooral niet. Je neemt 

het als strandvisser namelijk op tegen het grootste en 

onvoorspelbaarste stuk water wat we in Nederland 

hebben. De zee is immers oppermachtig, geen dag 

hetzelfde, en zal je altijd blijven uitdagen. De ene dag is 

het een vlak verhaal, met een rustig golfje hier en daar. 

De andere dag is het een woestenij en is het geluid van de 

branding oorverdovend. Probeer daar nou eens een vis uit 

te trekken. Uit die hele grote bak met water. En probeer 

dat dan eens vanaf de kant. 

Je hebt in Nederland natuurlijk tal van mogelijkheden, 

want aan strand geen gebrek, met een kustlengte van 523 

km! Er zijn zovéél stranden om vanaf te vissen en geloof 

me, geen enkel strand is hetzelfde qua visserij. Je hebt 

daarvoor trouwens geen visvergunning nodig. 

Vaak denken mensen dat strandvissen saai is. Ik snap die 

gedachtegang ergens ook wel, want je ziet een visser vaak 

naast of op een strandkoffer, al kijkend naar de toppen 

Ik kan het niet laten, want 

het is DE visserij waar m’n 

hart sneller van gaat klop-

pen. Mijn comfort zone. De 

visserij waar mijn routine 

en rust ligt. Dat gevoel van 

“dit is helemaal mijn ding”, 

een gevoel wat iedere visser 

wel zal herkennen. 

ZOUT

I

TEKST NATHALIE VAN DEN BERG
FOTOGRAFIE SANDER BOER & JOHN WILLEMS

Je neemt het op tegen het grootste 

en onvoorspelbaarste stuk water.
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Gister stond ik nog op het strand, ik was er vroeg, rond 

07:00 uur. Bij de strandopgang zag ik dat er 200 meter 

links een interessante plek was, een grote mui. Snel (voor 

zover dat mogelijk is met die hutkoffer op m’n rug en zwa-

re hengeltas) naar de waterlijn! Ik had er een goed gevoel 

over, windje, branding, oh, het was zo gunstig… Ik trok 

mijn waadpak aan, want dan kon ik nog naar een bankje 

waden en daar m’n steun neerzetten, goed verhaal. 

BONUS BAARS

Het was zo lekker stil op het 

strand… Dat is ook zo magisch 

he. Wat een ruimte ervaar je 

dan! Na een half uurtje een 

paar tikken op mijn linker hen-

gel, duidelijk zeebaars, whoop! 

Altijd een blije verrassing als er 

zeebaars zit. Zeebaars ervaar ik 

echt als bonus. Want wat zijn 

deze zilveren stekels toch prach-

tig en ze zijn zo sterk! Echt een 

geweldige sportvis. Steeds vaker 

trekken zoete roofvissers rich-

ting zout als ze horen dat de zeebaars er weer zit. Want 

ook met kunstaas en licht materiaal is de zeebaars te van-

gen en geloof me, ook dat wil je een keer gedaan hebben! 

Je mag dit jaar in de periode van 1 maart t/m 31 novem-

ber trouwens twee zeebaarzen mee naar huis nemen voor 

consumptie, mits ze de maat hebben uiteraard. Ze moeten 

minstens 42 cm zijn.

Terug naar het strand, ik ving deze baars met de zager. Er 

lag een dikke laag schuimalg (afgestorven algen). Je merkt 

dat gelijk omdat je aas er helemaal in wegzakt. Bij binnen-

halen denk je minstens dat je vast zit en de schuimalg zit 

op je lijn en op je aas. Geen reden om dan te gaan balen, 

improviseren is ook een kunst! Gewoon even wisselen van 

tactiek en een onderlijn met langere zijlijnen gebruiken! 

niet voor de prinsesjes onder ons. Het vergt een 

boven gemiddeld portie aan organisatie, talent, 

conditie én spierballen! 

Eenmaal op het strand aangekomen kijk je even 

serieus en goed om je heen. Hoe ligt de zee er-

bij? Zandbanken, muien? Je gaat op zoek naar 

de perfecte plek om je te vestigen voor die dag. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd de getijden 

check en daar pas ik me vaak op aan. Ik probeer 

het eigenlijk altijd zo te plannen dat ik vis met 

afgaand water. Dat is gewoon lekker staan en de 

vis is actief, de platvis is dan vaak nog dichtbij. 

Wel grappig, terwijl ik dit schrijf voel ik alweer 

een soort van visdrang opkomen, zucht, en ik ben net gis-

ter geweest ha haha.

Met 2 hengels vissen is vanaf het strand de standaard. Ik 

kies altijd om op elke hengel een andere onderlijn te doen 

en be-aas ze allebei ook verschillend. En dan ga ik gewoon 

kijken wat werkt. Welke lijn levert me vis op en vang ik 

vooral met pieren of juist met zagers? Je kan ook wisselen 

met je afstand. De ene lijn kan je wat dichterbij gooien en 

dan je andere juist zo ver mogelijk. Ik ben dus echt wel 

actief aan het vissen. Met wedstrijden worden vaak extra 

onderlijnen alvast beaast, dan kan je je tempo er helemaal 

in houden! Binnen draaien, je helemaal ready-lijn eraan, 

ingooien, andere lijn weer klaarmaken, je andere hengel 

binnen draaien and so on and so on. Kortom, strandvisserij 

is een tak van sport waarin je keihard aan de bak kan of 

juist een relaxte modus kan pakken. Want je kan natuurlijk 

ook je spul ingooien en op je viskoffer gaan zitten met een 

lekker bakkie. Gewoon lekker een tijdje gaan genieten van 

de prachtige omgeving. Want laten we nou eerlijk zijn…  

De zee, het zoute in de lucht, het strand, koppelen we 

dat niet allemaal aan ontspanning, vakantie en vrijheid?

Een mooie zeebaars als bonus.
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EN VERDER…

Ik had nog wat bot gevangen, was zeer tevreden en al 

begonnen met één hengel af te tuigen. Terwijl ik die hen-

geldelen in mijn hoes deed kwam er toch een beuk op 

m´n andere hengel! Ik schrok ervan! Magisch! Ik draaide, 

voelde niks, hij zou er toch niet vanaf zijn¬? Ha, ik voelde 

gelukkig al snel dat dit niet het geval was, weer zeebaars 

en nu een grotere. Wat een kracht! Ik kneep hem wel even 

hoor! Want de zee was erg pittig én ik moest over een 

flinke zandbank heen… Zicht had ik amper door al dat 

schuim… Rustig drilde ik de zeebaars op de kant, met de 

golfjes mee en wat was ik blij toen ik hem zag! Supergaaf 

als het je lukt. Supermooi om zo’n prachtige zilveren, ster-

ke sportvis vanaf het strand te kunnen vangen! Ik stond 

te stuiteren! Toen ik vanmorgen wakker werd had ik nog 

steeds die big smile op m’n gezicht. Die ene smile, we ken-

nen hem allemaal toch: Elke visser weet wat ik bedoel! 

Als je een zoete visser bent, probeer dan ook eens het zou-

te. Het zal je zó verrassen! 

Lieve leden van de AHV, geniet, beleef en blijf gezond. 

Maar zo zie je maar, het is écht nooit 

hetzelfde en je zal echt met de voor-

bereiding en het gereedmaken van 

je viskoffer bewust moeten zijn van 

eventuele gekke omstandigheden! 

Neem dus verschillende soorten on-

derlijnen mee. 

ONTSPANNING

Het was een heerlijke zondagoch-

tend en ik was al helemaal blij. Er 

kwam in de loop van de dag aller-

lei leuk volk voorbij: Fietsers, wan-

delaars, kindjes en hondjes, de zon 

scheen en iedereen was happy at the 

Beach. Voor mij is dit dus al de vol-

doening:

Omgeving -> prachtig.

Vis -> gevangen.

Vibes -> positief.

Energie -> ontvangen.

Koppie -> leeg. 
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boom precies op je stek valt? Tegenlicht en donker wisselen elkaar dan af op je 

stek. Eigenlijk heb je dan een combi nodig van twee antennes, zwart voor het 

tegenlicht en groen voor de donkere slagschaduw. Voor dit soort situaties komen 

mijn potjes nagellak uit de viskist. Ik heb altijd de kleuren rood en zwart bij mij. 

Een potje witte Tipp-Ex behoort trouwens ook standaard tot mijn visuitrusting. 

De basis is een groene bovenantenne, de top van deze groene antenne maak 

ik dan zwart met nagellak. Zorg er dan wel voor dat je antenne een anderhalve 

centimeter boven het water staat en je kunt in deze combi-situatie perfect je aan-

beten zien. Zwart en groen zijn beide zichtbaar 

en dat is precies de bedoeling. 

Als je aan de slag gaat met nagellak is het 

wel goed om je te realiseren dat er aceton en 

weekmakers in dit product zitten. Als de nog 

natte nagellak in aanraking komt met je vislijn 

kunnen de weekmakers je nylonlijn aantasten. 

Zorg er dus voor dat je pas ‘geverfde’ antenne 

niet te snel in aanraking komt met je lijn. 

Naast rood, geel en zwart zijn er nog diverse 

andere kleuren bovenantennes verkrijgbaar. 

Ook de kleuren oranje, wit en multicolor kom 

je regelmatig tegen. Het is een kwestie van 

proberen wat je het beste bevalt. Met een setje 

rood, zwart, geel en multicolor kun je eigenlijk 

in alle omstandigheden goed uit de voeten. 

e meest gebruikte antennekleuren zijn: rood, geel en zwart. De rode antenne 

wordt het meest gebruikt en dat is natuurlijk niet voor niets. Rood is bijna 

altijd goed zichtbaar, behalve bij fel tegenlicht en bij donkere weersomstan-

digheden. Als er sprake is van zo’n lastige schittering op het water, pak ik bijna 

altijd een dobber met een matzwarte bovenantenne.  Belangrijk is dat je kiest 

voor matzwart. Mat valt perfect op bij tegenlicht. Neem je een glimmend zwar-

te antenne, dan schiet je er niet zoveel mee op. Zo’n glimmende antenne valt 

veel minder op bij tegenlicht. De gele bovenantenne gebruik ik als er sprake is 

van donkere weersomstandigheden, de zon in 

mijn rug staat of als ik net onder de kant vis. 

Qua dobbers heb je de keuze uit dobbers 

met een vaste en een verwisselbare antenne. 

Mijn voorkeur gaat uit naar dobbers met een 

verwisselbare antenne omdat het dan veel 

gemakkelijker is om even snel een andere 

bovenantenne te plaatsen. De weersomstan-

digheden in Nederland kunnen immers zo 

maar omslaan en een prachtige zonnige dag 

kan dan veranderen in een bewolkte dag. Een 

rode antenne is dan zo verwisseld voor een 

andere kleur. 

Nu is vissen geen wiskunde en is het zelden 

zo simpel als omschreven. Wat doe je nu als 

je tegenlicht hebt en de slagschaduw van een 

DE BOVENANTENNEDE BOVENANTENNE
KLEUR (BE)KENNENKLEUR (BE)KENNEN

Een belangrijk element bij de dobbervisserij is de 

juiste keuze van de bovenantenne. Wordt het turen 

naar iets wat haast niet te zien is of kun je door 

het kiezen van de juiste kleur veel gemakkelijker 

zien of je beet hebt? Er is behoorlijk wat keus als 

het gaat om de kleur van je bovenantenne. Zijn die 

verschillende kleuren er nu omdat ze zo leuk zijn of 

hebben ze nog een functie? In welke situatie gebruik 

je nu een zwarte, gele, of rode bovenantenne? Kies 

je voor een verwisselbare antenne of ga je aan de 

slag met verschillende kleuren nagellak? Kortom, 

keuze en variatie genoeg. 

TEKST & FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF

D
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Dé dag waar weken van voorbereiding aan vooraf was 

gegaan, waar heel wat wekkers vóór zeven uur ‘s och-

tends rinkelen en waar iedere roofvisser, elk jaar weer, 

naar uitkijkt: de openingsdag van het nieuwe roofvis sei-

zoen!

rijdagavond, een paar uur voor de officiële opening van 

het 2020 seizoen, zet ik m’n hengels klaar, pak ik mijn 

vistas vast in en kies ik de stek waar ik op zaterdagoch-

tend zal starten. Om 6:00 gaat mijn wekker, spring ik uit bed, 

hijs me in m’n kleding, maak een kop koffie, en weg ben ik. 

EERSTE SUCCES

Op de stek aangekomen, zie ik een paar springende visjes. 

Een grotere, jagende roofvis probeert zijn ontbijtje te 

regelen. Langs de ijzeren schotten in de kant wemelt het 

van scholen speldaas. Ik knoop een klein shadje met een 

vrij lichte loodkop aan en maak een lange worp parallel 

aan de kant. Een paar keer gooi ik uit, totdat mijn lijn plots 

strak loopt en ik een heel klein tikje op mijn hengeltop 

voel. Ik sla aan en na een prachtige dril in de stroming, en 

wat geklauter, land ik de eerste vis van het seizoen, een 

mooi gekleurde baars. 

Na nog wat worpen en dito baarzen en snoekbaarsjes 

lijken ze het spelletje door te hebben. Ik fiets naar de 

V
volgende stek. Het succesvolle shadje laat ik aan m’n lijn 

zitten. Die moet het straks weer doen.

Maar na een tiental worpen heb ik nog steeds geen 

aanbeet. Ik vervang mijn shad door eentje met een bruin 

boven lichaampje en een crèmekleurig buikje. Maar de 

aanbeten blijven nog steeds uit. Ik varieer met verschillende 

maten maar nog altijd geen teken van leven. Vastberaden 

blijf ik doorgooien omdat ik er heilig van overtuigd ben 

dat hier (hardnekkige) vissen liggen. Die moet ik op de één 

of andere manier toch over de streep kunnen trekken!?

Waarom het ene kleurtje op de ene stek wel succes heeft 

en op de andere niet, is mij een raadsel. Wat ik wél weet, 

is dat de aanbeten wel volgen zodra ik mijn aaspresentatie 

verander en met een iets zwaarder loodkopje sneller ga 

vissen. Zachte aanbeten weliswaar en nog niet overtuigend 

genoeg om raak te slaan. Ook al herwin ik het vertrouwen 

in mijn presentatie, toch besluit ik het wéér anders aan te 

pakken. 

OPENINGSWEEKEND OPENINGSWEEKEND 
ROOFVIS SEIZOEN 2020ROOFVIS SEIZOEN 2020
TEKST & FOTOGRAFIE FELIX SENS

Een prachtige, zandkleurige 

snoekbaars kon niet van de tube 

afblijven.
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Aan elke dag komt een einde, zo ook aan deze. Maar het 

weekend was nog niet voorbij, dus kon er ook op nog de 

zondag worden gevist. Met een andere vismaat ging ik 

op pad en omdat de tube mij de dag ervoor zoveel succes 

had opgeleverd, besloot ik hier vandaag mee te beginnen. 

Dat bleek een goede keus, 

want al snel schoof een 

gehavende snoek over 

mijn aasje. De watertem-

peratuur bedroeg hier 

meer dan 20 graden, dus 

moest de snoek er na een 

enkel fotootje snel weer 

vandoor. Op de worp die 

volgde, haakte ik nog een 

snoek, wéér op die gekke 

tube! Een super sterke en 

gezonde vis, die er na de 

dril, gelukkig weer als een 

pijl vandoor schoot.

Wat een prachtig ope-

ningsweekend heb ik ge-

had! Met in totaal vier vis 

soorten van mooie forma-

ten had ik absoluut niks 

om over te klagen. 

Het was fantastisch om 

eindelijk weer in de na-

tuur rond te banjeren, in goed gezelschap en mét resul-

taat. En over die tube, geef ze eens een kans, ze zullen je 

niet teleurstellen!

DE TUBE

Misschien ben je bekend met de Flying Lure, een inkt-

visachtig aasje, uitgevonden aan het eind van de vorige 

eeuw. Het aasje heeft een uiterst onvoorspelbare actie die 

van links naar rechts uitslaat als je hem met tikken binnen 

vist. En stop je met tikken 

dan zakt het aasje met 

een boogje terug naar de 

bodem.

De tube is een soortge-

lijk aasje, maar kent wel 

verschillen. Wat ze met 

elkaar gemeen hebben 

zijn de franjes, de vorm 

en het inwendige loodge-

wichtje. Maar bij de tube 

zit het gewicht in de kop, 

in plaats van aan de kant 

van de franjes. Dit zorgt 

voor een hele andere ac-

tie, waarbij het aasje na 

het optikken van de bo-

dem naar je toe komt en 

onder water niet van je af 

beweegt.

Ik knoop een tube aan 

mijn lijn. Dit doe ik met 

een perfection loop, een 

supersimpele lus knoop die in de vliegvisserij veel wordt 

gebruikt. Zo geef ik het aasje de maximale bewegingsvrij-

heid. Tijdens de eerst worp, over dezelfde plek heen waar 

ik die kleine aanbeten kreeg, krijg ik direct een felle tik. 

Een prachtige, zandkleurige snoekbaars was het resultaat. 

Wat een vette vis! 

RATELPLUGJE

Mijn plannetje verloopt precies zoals het volgens de theo-

rie zou moeten gaan. Ik merk dat de vis niet echt los is en 

puur uit een soort geagiteerde reactie mijn aas pakt. Ik 

vis nog een tijdje door met dit fantastische aasje, totdat 

ik in de stroming roofbleien zie jagen. Daarom vervang 

ik opnieuw mijn aasje en bevestig een ratelplugje aan de 

speld. Mijn aasje landt in de woeste kolken in het midden 

van de stroomnaad en met felle tikken draai ik het baitje 

snel binnen. Een flinke ruk volgt en ik hoop op een mooie 

roofblei. Het gevecht is matig, ik vermoed dat het om een 

roofblei/winde-hybride gaat. Maar als de vis uitgedrild in 

m’n net ligt, blijkt het tot mijn verrassing een volle winde 

te zijn. Ook supergaaf!

Ook de winde 

laat een goed 

gepresenteerd 

stukje kunstaas 

niet snel 

aan zich 

voorbijgaan.

Never change a 

winning team: 

dus die tube 

werd weer 

eens ingezet.
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nopenpraat

Bij alle disciplines binnen de hengelsport zijn er vele verschillen. Drie 

factoren zijn echter bij iedere tak aanwezig: Lijn, Haak en ... Knoop. 

Zonder deze drie is het zelfs voor de beste sportvisser nagenoeg 

onmogelijk een vis te vangen. Laten we één van deze drie noodzakelijke 

onderdelen eens nader onder de loep nemen: ‘De Knoop.

D

de verbindende factor in beeld

TEKST & ILLUSTRATIES SJOERD SCHRASSEN

Deze Trilene knoop is een veel voorkomende knoop bij 

het gebruik van nylon en fluorocarbon vislijnen. Trilene 

is eigenlijk een merknaam uit de Berkley fabrieken en 

staat voor een geweldig brede range aan Monofilament 

en fluorocarbon vislijnen. Om niet teveel reclame te 

maken, natuurlijk kom je ook kwalitatief hoogwaardige 

Fluorocarbon en Monofil vislijnen tegen van de merken 

Korda, Fox, Gamakatsu en Strategy. Die zijn overigens ook 

heel geschikt te knopen met bijvoorbeeld deze Trilene 

knoop. 

Neem de leader of vislijn en haal deze twee keer door het 

oog van een wartel of haak. Doe dit niet te strak zodat er 

naast het oog een kleine opening in de vislijn ontstaat. 

Deze opening even fixeren tussen duim en wijsvinger en 

dan een vijf tot zestal wikkelingen maken. Breng nu de lijn 

terug richting het oog en haal deze door de opening die 

zojuist was ontstaan. Nu beide lijnuiteinden beetnemen 

en voorzichtig aantrekken. Voordat er op de knoop frictie 

(lees warmte) ontstaat het geheel goed bevochtigen met 

wat speeksel en de knoop stevig aantrekken. Even het 

stukje lijnuiteinde trimmen en klaar is de Trilene knoop, in 

dit voorbeeld aan een Black Snap Rolling Swivel.

Zou je graag een andere sportvisknoop in het 

verenigingsblad terug willen zien? Mail dan de naam 

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

vermelding van “Knopen onder de loep” en wie weet.

itmaal een echte knoop voor Monofilament en 

fluorocarbon. De meest gebruikte monofilament-

vezel is polyamide, beter bekend als nylon maar 

polypropyleen en polyester komen ook voor. Allen die bij 

frictie en wrijving warmte ontwikkelen en daarmee kracht 

verliezen. Belangrijk is om dit gegeven in het achterhoofd 

te houden bij het sluiten van de knoop of bij elke nylon 

vislijn verbinding.

5 of 6 x

o kwamen we uit op 

Zuid-Frankrijk in de buurt 

van Perpignan, zo’n 1350 

km vanaf Utrecht. We hadden 

een camping uitgezocht voor drie 

weken, genaamd camping Cala 

Gogo in het plaatsje Saint Cy-

prien. Naast de camping was een 

prachtig strand, inclusief een mooi 

groot zwembad. Mijn karperwater 

lag op ongeveer 9 km van de cam-

ping. Dit mooie water bevindt zich 

op de camping Les Rives du Lac in 

het dorpje Villeneuve de La Raho 

waar afgelopen jaar het WK, dames karper vissen gehouden werd. 

Op deze camping is een vergunning te verkrijgen ‘’Vacance carte du peche’’. Om 

hier te kunnen vissen moet je ook een dag plaats boeken. 

LUCHTBED OF VOERBOOT

Ik heb hier al diverse malen mogen vissen en mooie resultaten behaald. Het fijne 

van dit water is dat je er niet moeilijk hoeft te doen. Een voerboot is wel een aan-

rader, of je moet net als ik de eerste keer gebruik maken van een luchtbed om je 

aas uit te varen, ik voelde me net Tarzan. Het tweede jaar had ik natuurlijk ook een 

voerboot in mijn bezit. 

TRIPLE RUN

Er is vanaf elke plek op het meer karper te vangen, ik raad je wel aan om zo tussen 

de honderd en honderd vijftig meter uit de kant te gaan vissen, misschien soms 

zelfs iets verder.

Het fijne van dit water is dat het er gemoedelijk aan toe gaat. Ik heb er andere 

karper vissers ontmoet en daar een fijne tijd mee beleefd. Ik was getuigen van 

een triple run, dat is leuk om dit met elkaar mee te maken. Ik heb me zelfs laten 

verleiden om af en toe een nachtje mee te pakken. In principe is dat niet nodig, 

overdag wordt er ook voldoende gevangen. Maar ik kan je natuurlijk geen vangst 

garantie geven.

In de buurt van Perpignan, Saint Cyprien, bevinden zich tientallen gezinscampings, 

er is voor ieder gezin wel iets te vinden om het naar je zin te maken.

Ik zou zeggen ga lekker eens Googelen en ik weet zeker dat je voldoende in-

formatie gaat vinden. Zelf heb ik mijn kennis vergaard vanaf een cd-rom van de 

ANWB, dus mij is het ook gelukt. En wil je uitgebreidere informatie hebben, stuur 

dan even een mailtje via “TheOldGuys” via Facebook. Met liefde zal ik alle info en 

ervaringen met je delen.

Als fanatieke hengelsporter wil je tijdens je vakantie natuurlijk ook 

weleens een hengeltje uitgooien. In mijn geval, ben ik op zoek gegaan 

om dit te kunnen realiseren. Mijn gezin bestaat uit mijn vrouw, mijn zoon 

en ik zelf natuurlijk. Om aan iedereen zijn wensen te voldoen, hebben we 

dan ook met zijn drietjes overlegd. We hadden toen nog een jong gezin, 

met de leeftijd van mijn zoon zo rond de 12 jaar. In goed overleg kwam 

ter sprake dat mijn vrouw wel van het strand wilde genieten, mijn zoon 

van een zwembad en pappie wilde natuurlijk een mooi viswater in de 

buurt, om zo nu en dan een dagje op de karper te kunnen vissen.

DE IDEALEDE IDEALE
GEZINS VAKANTIEGEZINS VAKANTIE

TEKST & FOTOGRAFIE RONNIE VONTSTEEN 
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In onze Vissen magazine II van dit jaar 

staat een foutje in het artikel “De 

ideale visvakantie” 

Op pagina 25 staat een vermelding 

over het gebruik van een voerboot 

op het water gelegen in Villeneuve 

de La Raho (Frankrijk). Op dit water 

mag echter geen voerboot gebruikt 

worden. Excuses voor het ongemak
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ANDERHALVE METER...

Iets minder dan een 6 fts stalker hengel, een Nederlands record snoek, de breedte 

van een steiger, de afmeting van een voerplek, de lengte van een onderlijn, de 

afstand tijdens een witvisconcours, vijf stoeptegels, de diepte van je bivy, de 

afstand tussen haak en dobber, de sprong over een boerenslootje, de breedte 

van je visbootje, de lengte van je peddel, de maximale lengte van je uitschuifbare 

schepnetsteel, de diepte van je favoriete taludje, de hoogte van je visschuur of de 

gemiddelde lengte van een meerval in Nederland.

nderhalve meter was voor kort nog maar een hele normale afstand of lengte. Buiten de 

anderhalve meter snoek is er eigenlijk niets geks aan. We weten nu helaas wel beter. 

‘Het nieuwe normaal’ wordt het nu ook wel genoemd. Wel, is er iets nieuws wat ineens 

normaal wordt of blijkt? Nee, dat weiger ik. Ik wil weer terug naar vroeger. Zoals altijd, en 

van mij kan het niet vroeg genoeg beginnen. Terug naar normaal dus. Ik houd niet van nieuw. 

Geef mij maar krassen, butsen, kurken handgrepen en ijzeren ogen.

Gelukkig mochten en mogen we nog best veel in ons kikkerlandje. Waar Frankrijk, België, 

Spanje en Italië op slot zaten, konden wij naar hartenlust nog een lijntje uitwerpen. Ik had 

medelijden met de Belgen. Dat ik dat ooit nog zou voelen. Je zal thuis in Gent maar op drie-

hoog-achter een box vol onderlijntjes moeten knopen. Je zou bijna in je eigen aquarium gaan 

vissen! Gelukkig mogen onze Belgische collega’s ook weer. Alleen wel je brasem onthaken 

met een mondkapje op! Zijn brasems besmettelijk?

Sportvissen was ineens niet meer voor oude mannetjes. Moderne huisvaders die voor even 

aan de ‘thuiswerksleur’ wilde ontsnappen kochten massaal een visvergunning. Sportvissen 

was ineens hot! Wat wij vissers wisten werd in één keer door de gewone hardwerkende 

huisvader ontdekt. Je kan naar buiten! Echt!

De AHV was voor even de populairste sportclub van Amsterdam. Prachtig! Van stekkepezers 

had je geen last en er heerste een doodse stilte op straat. Toch waren de wateren druk bezet. 

Thuiswerken kan immers ook tussen een rietkraag en daar werd slim gebruik van gemaakt.

 

Ik maak me wel zorgen. Wat weten die huisvaders van vissen? De transformatie van ‘veggie’ 

naar carnivoor. Een enge ontwikkeling. Vissen is niet voor watjes maar voor avontuurlijke 

zeebonken. Een goede voorlichting is dus vereist. Wel op anderhalve meter natuurlijk.

Andres de Rouville

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

leuk blog bij. Surf eens naar linkerflanken.blogspot.nl en volg 

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

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

‘linkerflanken’.

A

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 (betalingen 
alleen mogelijk met PIN).
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
Bedragen gelden  bij automatische incasso en per Ideal-betaling. 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. Zie voor adressen pagina 2 van deze uitgave.

AANVULLENDE VERGUNNINGEN
Vergunning 3e Hengel: Via Ideal (www.ahv.nl) of afhalen op kantoor: € 35,-; 
per post € 37,50.  Verkrijgbaar ook bij winkeliers (€ 2,50 extra).
Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas 
Geldig op alle wateren van de AHV m.u.v. de Vinkeveense en
Proosdijer plassen.

Nachtverblijfpas AHV: Via Ideal (www.ahv.nl) of afhalen op kantoor: € 10,-; 
per post € 12,50. Verkrijgbaar ook bij winkeliers (€ 2,50 extra).
Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas.
Geldig op alle wateren van de AHV m.u.v. de Vinkeveense en
Proosdijer plassen.

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, Martin van Haeften, Casper Heuver, 
Jean-Pierre Jans, Patrick Meershoek, Gijs Nederlof, Jaap Que, Daan Rijpkema, 
Andres de Rouville, Marcel de Ruyter, Bart Schaub, Dennis Schmitt, Sjoerd 
Schrassen, Felix Sens, Herman Sentrop, Jan Spel, Jacob Starreveld, Joris Weitjens 
en Hyppo Wanders.

COVERFOTO: Zomerse dagen staan garant voor extra veel visplezier..

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


