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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 ZatDISCUS 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

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

HANDY FISH HENGELSPORT

Kennemerstraatweg 129 • 1851 BC Heiloo
tel 072 5336961 • www.handyfish.nl
Di t/m Do: 10:00 – 19:00 • Vrij: 10:00 – 21:00
Zat: 10:00 – 18:00 • Zo: 10:00 – 17:00

SASKIA’S DIERENPALEIS

Dennenlaan 42 • 1161 TD Zwanenburg
tel 06 527 321 20
Di t/m Vrij: 09:00 – 18:00 Zat: 09:00 – 17:00

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 

HENGELSPORT LAGERWEIJ

J.J. Allanstraat 111 • 1551RC Westzaan
tel 075-6280552 • www.lagerweij-hengelsport.nl
Ma: 12:00 – 17:00 • Di t/m Zat: 09:00 – 17:00
Do: koopavond • Zon: 12:00 – 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
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3 Voorwoord - Jaap Que

4 Vijftig jaar hengelsport - Gijs Nederlof

6 Vroeger is ook nu - Nathalie van den Berg

9 Rig Talk - Herman Sentrop

10 Beginnen met vliegvissen dl3 - Hyppo Wanders

14 Noord-Hollandse forellen - Marcel de Ruyter

16 Cor & Jan - Dennis Schmitt

19 #visvrouw - Nathalie van den Berg

20 De Prijsuitreiking - Jacob Starreveld

22 En Pierre, wat hebben ze gewonnen?

23 Zoek de verschillen - Ruben van Aêfst

24 AHV vrijwilligers ruimen zwerfafval op - Marcel de Ruyter

26 Vang 5, sportvisserij pakt zwerfvuil aan

 Balisage schema 2021

 Historie, even terug in de tijd

 Ben ik dat?

 Korting op de Vispas 2022

 AHV feliciteert Ajax

28 Bestuursberichten - Jaap Que

29 Hengelsport in oorlogstijd - Martin van Haeften

30 Vislijnen onder de loep - Gijs Nederlof

32 Vissen voor kids - Daan Rijpkema

34 Jong geleerd, oud gedaan - Tom Schruijer

36 Vissenapps - Bart van Iterson

38 Samen voor een betere visstand - Robert van der Hoek

38 Kassakolder - Henk Peeters

40 AHV jeugdclinic - Dennis Schmitt & Daan Rijpkema

42 Sportvisserij Loodvrij

43 Massale karpersterfte - Bart van Iterson

44 Knopenpraat - Sjoerd Schrassen

45 ...Maar de passie blijft - Jaap Que

46 Haken en ogen - Andres de Rouville

En nu even terug naar de essentie, maar wat is die? Is dat 

onze jaarlijks terugkomende zomervakantie, de versoe-

peling van de coronamaatregels, of de continuïteit van 

een hengelsportverenging? 

eze keer houden we het gewoon simpel bij onze hengel-

sport en dan denken we niet alleen in het hier en het nu, 

maar ook aan de toekomst. Zonder andere leeftijdgenoten 

te kort te doen, zijn dat toch onze jeugdige leden. Het jeugdbe-

leid is dan ook één van de speerpunten van de AHV-beleid. En 

hoe wij hier vorm aan geven is door de jeugd actief in dit beleid 

te betrekken. De onlangs door de AHV gehouden jeugdclinic 

is hier een goed voorbeeld van. Met een super enthousiast 

team van vrijwilligers worden 30 kinderen onderwezen in de 

zorg voor de natuur en de basisregels van het vissen. Als aan 

het einde van zo’n dag gevraagd wordt wanneer de volgende 

jeugdclinic weer is en twee jeugdige deelnemers van 14 jaar 

zich als vrijwilligers hebben aangemeld, weet je als organisatie 

dat het een zeer geslaagd event is geweest.

Voor, door en met leden is onze vereniging en dat betekent 

dat de AHV haar leden op verschillende wijze faciliteert. Wat 

dacht je van een verjaardagskado voor iedereen en wederom 

onze prachtige prijzen. Zodra de coronamaatregelen het voor 

de wedstrijden weer toelaten, gaan we zeker weer los. En ook 

de zorg voor de natuur is, zoals je zult lezen, ons blijvend aan-

dachtspunt.

Blijven innoveren is een chronische AHV-eigenschap en dat 

betekent dat telkens gezocht wordt naar vernieuwingen in de 

artikelen en andere AHV-zaken. Vandaag willen we beter zijn 

dan gisteren en morgen beter dan vandaag! Een opgave waar-

in wij jullie graag in willen betrekken. Geen idee is te gek, geen 

voorstel onmogelijk. Laat jouw creativiteit vloeien en deel jouw 

voorstellen met ons. Stuur deze op naar ahv@ahv.nl. Samen 

met jou kijken we van welke voorstellen we realistische doel-

stellingen kunnen maken. In deze zomervakantie, die bij ons al 

sinds 1830 bestaat, is er vast wel een moment dat je tijdens 

jouw verblijf in de natuur inspiratie opdoet en een ingeving 

krijgt, die vernieuwend of grensverleggend is. De restoratieve 

waarde van de natuur zal jou daar zeker bij helpen.

Wij kijken uit naar jullie inzendingen.

Beste mensen, namens het bestuur, het personeel en haar vrij-

willigers wens ik jullie allen een mooie gezonde zomer. Bij het 

vallen van de bladeren, zie ik jullie hier graag weer terug. 

Maar laat voor nu eerst de zon goed 

en lang schijnen en onze bewe-

gingsvrijheid verder toenemen.

Terug naar het oude normaal!

Jaap Que

(voorzitter)
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gen vol met hengel-

sportmaterialen. De 

Rotterdammers en 

balsadobbers lig-

gen al jaren lang 

in een vergeten 

schoenendoos en 

zijn vervangen 

door de slanke, 

lichte wedstrijd-

dobbers van van-

daag de dag. Het 

aas van vroegere tijden zoals brood, aardappel en mais ge-

bruik ik nog wel, maar worden vaak vervangen door bread 

punch, paste, expanders, maden, casters en wormen. Zo 

kan ik nog wel even doorgaan.

De introductie van de eerste quiver tip en swing tip hen-

gels in de jaren negentig heeft de deur wijd opengezet 

e oudjes onder ons zul-

len zich vast nog de tijd 

herinneren van de bam-

boehengels, de balsadobbers, 

de Rotterdammers, de brood-

pluim of de aardappel en na-

tuurlijk het klapstoeltje en de 

tas met wat reservemateriaal. 

Ik heb in mijn jonge jaren wat 

afgestruind om een visje te 

vangen. Helaas wel allemaal 

in de eigen woonomgeving 

omdat ik het van de fiets moest hebben.

MATERIËLE REVOLUTIE

Of er wat veranderd is in die 50 jaar? Pff, waar zal ik eens 

gaan beginnen; de ontwikkelingen zijn gigantisch in die 

jaren. De bamboehengel heeft allang plaats gemaakt voor 

een carbonwedstrijdhengel van 16 meter. De klapstoel is 

vervangen voor een complete seatbox met werkelijk alles 

er op en eraan. De fiets is vervangen door een stationwa-

Of ik een artikel aan wil leveren over 

vissen toen en nu? Even weet ik niet waar 

ik moet beginnen. Mijn gedachten gaan 

wel meteen terug naar het moment dat ik 

op zesjarige leeftijd een bamboehengeltje 

van mijn vader kreeg en samen met hem 

mijn eerste visje ving. Ik weet het nog als 

de dag van gisteren; het was een baars-

je. Vanaf dat moment was ik verkocht 

en moest er minstens een keer per week 

gevist worden.
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VIJFTIG JAARVIJFTIG JAAR
HENGELSPORTHENGELSPORT

TEKST & FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF

Wie had het over een vast stokkie, een tuigje en een doosje maden?



te gaan vangen, tegenwoordig is catch-and-release ver-

plicht als je als sportvisser paling vangt.

VER WEG WORDT DICHTBIJ

De mogelijkheden om in het buitenland een visje te gaan 

vangen zijn tegenwoordig legio. Veel sportvissers weten 

hun weg inmiddels te vinden naar de UK, Ierland, Noor-

wegen, Frankrijk en IJsland. Ook de ABC-eilanden, Aruba, 

Bonaire en Curaçao, zijn mateloos populair als visvakan-

tieland. Wil je nog verder dan kan dat ook; Australia, Thai-

land en diverse andere exotische locaties zijn tegenwoor-

dig goed bereikbaar. 

Last-but-not-least is er in het wedstrijdcircuit ook wel het 

nodige veranderd. Het materiaal is niet meer te vergelijken 

met vroeger. Met minder dan een auto vol spullen kom je 

niet weg als je meedoet aan wedstrijden. Voorbereiding, 

materiaal, kennis en kunde zijn door de jaren heen op een 

steeds hoger niveau gekomen. Je kunt niet meer even je 

spullen bij elkaar pakken en deel gaan nemen aan een 

wedstrijd. Als je je niet specialiseert en goed voorbereidt 

ben je zo goed als kansloos.

Positief is verder de aansluiting bij het NOC/NSF. Dit be-

tekent dat de hengelsport ook serieus wordt genomen in 

de sportwereld. Even dagdromend: wat zou het toch mooi 

zijn als er ooit een mogelijkheid komt om tijdens de Olym-

pische Spelen naar wedstrijdvissen te kunnen kijken.

Hoewel het haast niet voor te stellen is, denk ik dat de ont-

wikkelingen in de toekomst gewoon door zullen gaan. De 

winst zal met name zitten in het verder ontwikkelen van 

de technische hulpmiddelen. Let op mijn woorden, over 

maximaal vijf jaar kun je gewoon de aanwezige vis onder 

water bekijken voor je je hengeltje uitgooit.

voor het verder uitbreiden van de mogelijkheden op 

het gebied van het vissen met de feeder en method 

feeder. Tegenwoordig is er zoveel keus in materiaal, 

lokvoer en aas dat je soms door de bomen het bos 

niet meer ziet. 

DIGITALE REVOLUTIE

Op het gebied van technische ontwikkelingen heeft 

de tijd ook niet stil gestaan. Moest je het vroeger 

vooral hebben van horen zeggen en eigen info, te-

genwoordig kun je met allerlei fishfinders en andere 

hulpmiddelen de rondzwemmende vis bijna aanra-

ken. Diverse apps maken het leven van de sportvis-

ser ook een stuk gemakkelijker. Weet je even niet 

wat voor vis je hebt gevangen, neem dan een kijkje 

in de visherkenningsapp. Ook de Vispas is door de 

Visplanner app volledig gedigitaliseerd. Geen gedoe 

meer met een boekje waar de toegestane wateren 

in staan; gewoon even de app openen en je weet 

meteen of je er mag vissen of niet.

NIEUWE VISSOORTEN

Ook ten aanzien van de hengelsportmogelijkheden 

zijn er grote stappen gezet. De Vispas heeft ervoor 

gezorgd dat je landelijk gezien in veel wateren een hen-

geltje uit kunt gaan gooien. Het aantal verschillende soor-

ten vis is enorm toegenomen. Verdwenen soorten zoals 

steur, zeeforel, meerval e.d. zijn aan een come back bezig. 

Nieuwe soorten vinden hun weg in de Nederlandse wate-

ren. Je kunt tegenwoordig zelfs aan de kust al proberen 

om een heuse haai te vangen. Wie had dat ooit gedacht. 

Helaas is het palingbestand afgelopen 50 jaar behoorlijk 

afgenomen. Overbevissing heeft op dit punt haar tol wel 

geëist. Kon je vroeger er nog op uit om een maaltje paling 
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Vijftig jaar 

vooruitgang: 

nieuwe 

vissoorten, 

handige 

apparatuur, 

veel - héél veel 

- spulletjes en 

buitenlandse 

invloeden.



e Banaan is een zijtak van de Bosbaan. Als 

klein meisje kwam ik daar ook vaak. We za-

ten daar vaak te vissen en het was een prach-

tig stuk water! Mijn vader en zijn maten gingen 

dus voordat het visseizoen startte al richting 

hun favoriete vis-stek. En ze waren hierin niet 

de enige! Er waren in die tijd onwijs veel vissers 

die op die manier hun beste stek claimden zo-

dat ze volle bak konden vissen zodra het weer 

mocht! Iedereen met tenten, eten, drinken, 

echt, hoe leuk! Ik zie het al helemaal voor me, 

eind mei werden de waterkanten ‘opgetuigd’ 

met altijd een goed en gezellig sfeertje, vertelt 

mijn vader. Allemaal blije vissers onder elkaar 

en met elkaar, aftellen! En dan die bewuste 1 

juni… Eindelijk… de hengels weer uit! Echt een 

feest langs de waterkant en dan…oh- oh- oh…. 

die waanzinnige blijheid als dan de eerste vis 

weer op de kant kwam! 

Tegenwoordig kennen we heel andere geslo-

ten periodes, maar écht gesloten is het allang 

niet meer. Wij vissers kunnen het hele jaar door 

gewoon blijven vissen. We moeten alleen ons 

aas aanpassen en andere visdisciplines inzetten. 

Maar bofkonten zijn we! Want vissen mogen 

we! En vissen doen we!

HENGELSPORT IS HOT 

De cijfers liegen er niet om, het leden aantal stijgt. Bij 

Sportvisserij Nederland zijn de vispassen niet aan te slepen 

en halloooooooo, wat zijn we trots op ons eigen Amster-

damse cluppie! Werkelijk, wat een onwijze groei in leden 

weer het afgelopen jaar! Onze Amsterdamse Hengelsport-

vereniging! Het mooie vind ik dat het méér is dan een ver-

eniging. Ik bedoel, voor mij is deze club als familie.

Ze zijn er. Ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. 

De AHV is een stabiele factor. En ja, tuurlijk was het lasti-

ger om elkaar te zien het afgelopen jaar. Onmogelijk om 

wedstrijden te organiseren, of om gewoon als leden bij 

VROEGERVROEGER
 IS OOK IS OOK  NUNU

D

TEKST & FOTOGRAFIE NATHALIE VAN DEN BERG
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Het is een doorsnee donderdagavond, al sinds de geboorte van 

mijn dochtertjes, bij ons de “Opa & Oma”-dag. We zijn klaar met 

avondeten en terwijl ik het servies in de vaatwasser ruim begint 

mijn vader te vertellen. Geweldig altijd, jaja, de visavonturen van 

vroeger! Hij vertelt over hoe je vroeger tussen 15 maart en 1 juni 

helemaal niet mocht vissen. Gewoon helemaal gesloten, verboden 

te vissen, sowieso, op welke vissoort dan ook! En hoe hij dan met 

een clubje vrienden al een paar dagen van tevoren, dus eind mei, 

zijn tent al opzette op een eilandje bij de Banaan.

Vader aan de Banaan



krijgt om te gaan vissen? Echt, ik ben daar dus zó gevoelig 

voor! Gelukkig mag ik eerdaags weer de hengels uitgooi-

en. 

PLANNEN MET EEN BOTLEPEL

We zitten nu ook midden in de opnames van het nieuwe 

seizoen van “De Visvrouwen” en gaan we een aflevering 

opnemen op het strand. Ja ja! De dames gaan strand-vis-

sen! Nu is dat helemaal in mijn elementje maar tóch is het 

altijd wel erg spannend als er een cameraploeg mee is. Je 

hebt maar één kans he? Heb allemaal leuke plannen met 

o.a. een botlepel... Een onwijze klassieker maar ik wil hem 

graag weer hip maken! 

VOORVISSEN

Dus ik ben het betreffende strandje vast gaan verkennen! 

Ik noem dat voorvissen. Geen idee eigenlijk of het echt 

een woord is haha, maar ik neem het 

bloedserieus. Voorvissen is een ding! 

Locatie checken, hoe ligt het zeetje 

erbij, zit er vis, lukt het me überhaupt 

met die botlepel? 

 Het is om te gieren eigenlijk! Wat had ik een mooie plan-

nen he, met die botlepel! Ik zal je vertellen, die botlepel 

is mijn viskoffer niet uit geweest: Wat een rotweer! Er 

stond écht veel te veel wind! En dat is dan natuurlijk niet 

te doen, want je wil juist met je lichte zeebaarsstokje de 

botlepel te zee laten om die botten op het strandje te krij-

gen! Ik had het lichte spul natuurlijk wel allemaal mee, 

want de beste raad is voorraad én hoop doet leven én wie 

weet, waren alle voorspellingen helemaal fout. Helaas, ze 

hadden dus écht allemaal gelijk en het licht-vissen was be-

hoorlijk kansloos. 

elkaar te kunnen zijn maar we weten ook allemaal dat, 

zodra het weer kan, alle plannen alsnog op tafel komen 

en snel ook! Dat lieverds, dat is een feit en dat is toch een 

heerlijke gedachte?

NOG MEER FAMILIE

De AHV bestaat nu 115 jaar. Lees dat nu nog een keer. De 

AHV bestaat 115 jaar! Ik vind dat we daar best even een 

beetje bewondering en respect voor mogen hebben. Sinds 

2020 zit ik in het bestuur van deze mooie club en ik ben 

superblij met die stap. We hebben zoveel leuke en vooral 

goede plannen: Er komt zoveel gaafs aan!

Het bijzondere vind ik dat, niet alleen voor mij de AHV 

als een familie voelt maar ook voor een heleboel van mijn 

vrienden en zelfs ook van mijn échte familie. Neven en 

nichten, ooms en tantes, mijn ouders zijn ook zowat hun 

hele leven lid van de Amsterdamse. Niet alleen mijn va-

der was vaak aan de Bosbaan te vinden maar mijn moeder 

heeft daar ook heel wat gevangen en zelfs prijzen gepakt! 

De prijsuitreikingen waren dan op de oude tribune. Jup, 

mams was - en is nog steeds een geweldige visvrouw! 

BORRELEN

Ik begon dit artikel met het mooie visverhaal van vroeger, 

van mijn vader. Dan gaat er bij mij dus direct wat borre-

len… Hebben jullie dat ook? Dat als je een visavontuur 

hoort, als iemand je een verhaal vertelt over visherinne-

ringen of prachtige vangsten, dat je dan dat energieke en-

thousiasme voelt van die visser en gelijk ook zelf de drang 
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Mams valt in de prijzen aan de Bosbaan. 
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Het was wel een supergezellige dag zeg! De gewone 

strandhengels gingen dus maar in de steunen, onderlijnen 

en ankerlood erbij. Dat was wel nodig, wat een stroming, 

wat een onstuimige zee!    

HARD WERKEN 

Mijn moeder was mee en mijn visvriendinnen Elaine Vre-

denburg, Heidi Leeuwis - Vogelesang (met haar dochtertje 

en man) én Paula Petiet waren ook allen naar het strand 

gekomen. En zo stonden we dus met een heerlijk, leuk 

clubje naast elkaar. We deelden leuke verhalen, gebakjes, 

bifi-worstjes, aas én onderlijnen met elkaar. Whahaha, 

ik heb zó gelachen, écht, de stroming was zó heftig: We 

hadden elkaar regelmatig te pakken! Iedereen zag er de 

humor wel van in, want wat een heerlijke gekkies zijn we 

eigenlijk. Met dit weer, op het strand en dan zaten we dus 

weer met elkaar in de knoop! De visserij was echt heel erg 

taai, het was keihard werken voor een paar botjes. Ver-

schillende onderlijnen en aas geprobeerd maar het was 

mij wel snel duidelijk. Het water is echt nog te koud, de 

vis moet je nog van ver halen! Los van de gezellige dag is 

het belang van voorvissen me nog duidelijker geworden. 

De draaidag op het strand gaan we 2 weken opschuiven, 

hopelijk dan warmer en meer vis! 

Veel liefs en glitters, en nog wat, vergeet

niet even te proosten op de verjaardag 

van de AHV! 

PS: De Botlepel houden

jullie van mij tegoed

Vier visvriendinnen!

RIG     TALK
Op stap met
Herman(ator) Sentrop

De German Rig wordt gebruikt voor Wafters, Bottom Baits of 

een Snowman presentatie.

Voor deze Rig heb je de volgende materialen nodig: 25lb 

Coated onderlijnmateriaal, een Kurv Shank haak maat 4 of 6, 

Hookbead, Micro Swivel, Medium Kicker, Tungsten Bead, Anti 

Tangle Sleeve (large), Snelkoppelingswartel of achtwartel. 

Gereedschap: Schaartje, tangetje, Splicing Needle en een Chod 

It Tool.

1. Knip 35 cm onderlijnmateriaal van de rol.

2. Strip dan 5 cm van de coating weg.

3. Breng het gestripte gedeelte van het onderlijnmateriaal 

van binnen (haakoog) naar buiten.

4. Maak nu een Knotless Knot van het gestripte gedeelte 

(wikkel 5x) tot het niet gestripte onderlijnmateriaal uit het 

oog komt.

 Knip nu het overtollige stukje lijn weg.

5. Plaats nu een Medium Kicker over het haakoog.

6. Op de haaksteel zetten we vervolgens een Micro Swivel en 

een Hook Bead.

7. Vervolgens plaats je 2 cm achter de Kicker een Bottom Li-

ner (Sinker).

8. Dan schuiven we een Anti Tangle Sleeve (large) over de lijn

 Als laatste maken we de Rig af met een achtknoop (voor 

snelkoppelingswartel) of knopen de Rig direct aan de acht-

wartel.
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n die warme periode komt de gehele natuur tot vol-

le bloei, soms letterlijk. Het aantal zonne-uren neemt 

toe, temperaturen stijgen, planten komen tot bloei en 

de insecten zoemen er lustig op los. En dat heeft rond, 

op en in het water grote gevolgen. Alle vissoorten wor-

den actief, zowel in het zoute als in het zoete water. Voor 

mij als vliegvisser is dit dé periode van het jaar. Het aan-

bod aan te vangen vissoorten is zo groot dat we bijna da-

gelijks keuzes moeten maken. Ook voor dit artikel is de 

keuze groot. Voor het ge-

mak houd ik het op twee 

vissoorten die elk garant 

staan – na de uitdaging ze 

opgespoord te hebben - 

voor een sportief gevecht.

WINDE (LEUCISCUS IDUS)

In deel 2 van deze serie 

kwam de winde al kort 

aan bod. Laten we iets meer inzomen op deze fijne sport-

vis. De winde houdt van stromend water, vandaar dat je 

hem aantreft in rivieren en beken en in de wateren die 

daarmee in verbinding staan. In de maanden maart tot en 

met mei trekt deze vis stroomopwaarts om af te paaien. 

De volwassen vis kan een forse lengte bereiken van onge-

veer 80 centimeter, daarvoor moet hij wel tussen de 15 en 

20 jaar oud worden.

Iedere dag kan een visdag zijn. En dus ook een vliegvisdag. 

Dat is de charme van het vliegvissen: je kunt het hele jaar door 

vliegvissen, zolang het water niet hard is. Maar sommige dagen 

lenen zich er beter voor. Met name de warme zomerse dagen zijn 

favoriet.

 Beginnen met vliegvissen dl3 Beginnen met vliegvissen dl3

  ZWOELE ZOMERSE  ZWOELE ZOMERSE
KARPER & WINDEKARPER & WINDE DAGEN DAGEN

In de bek van een 

winde past een 

forse vlieg.
I

TEKST & FOTOGRAFIE HYPPO WANDERS

De randmeren bieden oeverloos veel 

vliegvismogelijkheden
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kribben. Hoe weet je nu of er winde aanwezig is? Je kunt 

fanatiek gaan werpen, maar graag pas ik een trucje toe 

dat niet door alle vliegvissers gewaardeerd wordt: voeren 

met witbrood. Gooi stroomopwaarts wat stukken brood 

en houd die nauwlettend in de gaten. Zitten er windes, 

dan storten die zich al snel op het brood en weet je ge-

noeg.

Windes zijn alleseters, dus je kunt kiezen welke vlieg je 

aan de leader knoopt. Zie je vis stijgen naar insecten in het 

oppervlak, dan ligt de keuze voor een droge vlieg voor 

de hand. Afhankelijk van het seizoen kies je dan je vlieg. 

Kom je daar niet uit, kies dan voor een eenvoudige palmer, 

haakmaat 10 tot 14.

Stijgt er geen vis, dan kun je kiezen voor een nimf of een 

natte vlieg. In alle drie de gevallen vis je zo dicht moge-

lijk tegen de steenstort aan. Want dat is de plek waar de 

winde graag foerageert. Varieer in snelheid met het te-

rugstrippen van de nimf of de natte vlieg. Een beetver-

klikkertje kan bij het nimfen handig zijn, maar vaak is de 

aanbeet overduidelijk voelbaar. Zet dan de haak niet te 

hard, een korte ruk aan de lijn is vaak voldoende. De aan-

beet is vaak spectaculair, gevolgd door een mooie kolk. De 

dril zelf is mooi en rustig en duurt meestal niet al te lang. 

Windes geven zich in het algemeen snel gewonnen, zeker 

in vergelijking met hun lengte. En tot slot nog een tip bij 

de keuze van de vlieg: kies voor de kleur zwart!

KARPER, KRACHTPATSERS AAN DE VLIEGENHENGEL

Karpers behoeven geen introductie. Het is immers een van 

de meest populaire sportvissen in Nederland. Ook onder 

vliegvissers wint de karper meer en meer aan populariteit. 

WAAR KUNNEN WE HEM VANGEN?

Volwassen windes leven het liefst in een 

omgeving met een harde bodem van 

grind, kiezel en stenen. Als daar ook nog 

eens behoorlijk wat planten groeien dan 

voelt hij zich redelijk senang. Wel moet het 

water schoon zijn. Met verontreinigd wa-

ter heeft de winde een probleem, zeker als 

het zuurstofgehalte daalt.

Met bovenstaande beschrijving kunnen 

we al goed uit de voeten. Het meest voor 

de hand ligt het om tijdens die warme zo-

merse dagen de rivieren op te zoeken. Of 

grote wateren als de Randmeren en het 

IJsselmeer.

WAT EET DE WINDE?

De winde is een omnivoor en eet wat hij 

tegenkomt. En dat is zo’n beetje alles wat 

onder water voor komt: wormen, slakjes en insectenlar-

ven. Maar ook alles wat op het water terecht komt: mug-

gen, meidoornvliegen, vliegende mieren, wespen, bijen, 

hooiwagens en ga zo maar door. En daarnaast is een grote 

winde niet vies van jonge, kleine visjes. Kortom, het zijn 

veelvraten.

DE UITRUSTING

Omdat we nu veelal op groot water vissen, prefereer ik 

een 9-voets lange aftma 4 hengel. Of iets langer, mocht je 

daar over beschikken. Waarschijnlijk bezit je die hengel al, 

want in de vorige artikelen beschreven we die hengel als 

universeel voor de Nederlandse omstandigheden. De lijn 

is een bijpassende drijvende Weight Forward waar je een 

leader aanknoopt met de minimale lengte van je hengel. 

Omdat windes aan het formaat kunnen zijn stel ik voor om 

de tip van je leader niet dunner te nemen dan 14/00.

Even een zijstapje. Bij het vissen in de grote meren is het 

handig als je over een waadpak beschikt. Je vergroot daar-

mee enorm je actieradius. De Randmeren bijvoorbeeld 

hebben zeer grote en begroeide ondiepe oeverzones waar 

windes graag in rondscharrelen. Die kun je al wadend fijn 

uitkammen. Ook voor de rivieren is zo’n waadpak een uit-

komst. Wel even oppassen waar je waadt. Als beginner is 

het verstandig om samen met je vismaat erop uit te trek-

ken.

AAN DE SLAG

We gaan naar de rivier. Maar hoe vinden we die winde? 

Allereerst zoek je de plekken op waar ze hun voedsel zoe-

ken. Favoriet zijn steenachtige onderbrekingen, dus de 

Het spotten van een vis is vaak de helft van het plezier.



Alleen verschilt de werkwijze 

van het vliegvissen op karper 

enorm met die van de ‘traditi-

onele’ karpervisserij.

Vliegvissen op karper is een 

fysiek inspannende bezigheid. 

Je vist immers op zicht. Wil je 

zo’n vis vangen dan zul je ze 

eerst moeten vinden. Dat be-

tekent vaak kilometers maken 

langs de waterkant voordat je 

een karper spot. Om eerlijk te 

zijn: dat is misschien wel het al-

lerleukste aan deze manier van 

vissen. Spot ik zo’n vis dan heb 

ik de helft van de lol al binnen.

AANGEPAST MATERIAAL

Deze visserij vraagt om zwaar-

der materiaal. Een 8 of 9 voet 

lange aftma 8 vliegenhengel is 

prima. Het bezit van zo’n hen-

gel is nooit weg: je kunt hem 

ook mooi gebruiken voor het 

vissen op snoek in de winter. 

Of voor de zeebaars. Ook de reel is wat steviger en gro-

ter: er moet een drijvende aftma 8 lijn oppassen, samen 

met minimaal 50 meter backing. Verder moet de reel een 

afstelbare rem hebben. De eerste run van een karper kan 

splijtend zijn. Staat je rem verkeerd afgesteld, of functi-

oneert die niet goed dan heb je na zo’n run kans op een 

vogelnestje met lijnbreuk als eindresultaat.

De leader is niets anders dan een stuk nylon dat even lang 

is als de hengel, met een dikte van ongeveer 30/00 mm.

WAAR GAAN WE VISSEN?

Karper komt in geheel Nederland voor. In de weinige 

wildernis die we kennen tot aan de stadsgrachten, over-

al zwemt karper. Maar vliegvissen op karper doen we in 

water waar we de vis kunnen zien. Enigszins helder water 

dus. Dus polariserende zonnebril en vispet op, een doosje 

vliegen mee, opvouwbare onthaakmat en dito schepnet 

aan de riem en vertrekken maar. Liefst op de fiets, zo kun 

je snel uiteenlopende stukjes water afspeuren naar leven. 

Want je hoopt zichtbare karpers te vinden, lekker lui han-

gend vlak onder het wateroppervlak. Of schuddend riet 

waar een karper doorheen worstelt. Bruisende plekken 

die ineens bruin kleuren omdat een karper daar de bodem 

doorwoelt op zoek naar voedsel. Karpers verraden zich 

snel in ondiep water.

Om je op weg te helpen op het vliegvispad heeft de Vereniging 

 Nederlandse Vliegvissers op hun website een pagina samengesteld 

speciaal voor de beginnende vliegvisser: www.vnv.nu/beginnen-

metvliegvissen Daar vind je uiteenlopende links naar info over de 

basisuitrusting maar ook algemene informatie over vliegenhengels, 

vliegenreels en vliegenlijnen. Op deze pagina kun je ook de 9-delige 

serie artikelen Beginnen met werpen gratis downloaden.

Lid worden van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers heeft vele voor-

delen, want een VNV-lid heeft minimaal 7 streepjes voor:

1. Elk lid ontvangt vier keer per jaar het blad De Nederlandse Vliegvisser en 

een oudjaarscadeau (meestal een 124 pagina’s dikke special).

2. VNV leden krijgen automatisch De Digitale Vliegvisser toegestuurd, hét 

digitale vliegvisblad.

3. Toegang tot een database gevuld met ruim 3000 artikelen.

4. Toegang tot de vliegvisstekkenkaart met honderden uitvoerig beschre-

ven vliegvisstekken.

5. Gratis vliegvinder app voor het determineren van insecten en het kiezen 

van de juiste vlieg.

6. Korting op buitenlandse vliegvisreizen

7. Korting bij Nederlandse forelvijvers.

Voor slechts € 32 per jaar ontvang je dit alles (en meer).

Ga naar www.vnv.nu /lidworden en ontvang ook nog eens een mooi wel-

komstcadeau naar keuze.

ALLES OP EEN RIJTJE
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Karpers zwemmen vaak in groepjes.
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EENVOUD

Zoals zo vaak in het vliegvissen zijn de vliegen die je voor 

de winde- en karpervisserij gebruikt van grote een-

voud. Belangrijker is de presentatie. Als 

die secuur en doordacht is, 

staat er voor de vis weinig 

in de weg om toe te slaan.

tig, dat is waar, maar wel goed mogelijk. En de beloning is 

groot wanneer de eerste karper van de dag in het gretige 

net schuift. Dat smaakt altijd naar meer!

Kun je ze niet vinden, maar weet je honderd procent zeker 

dat jouw water karper bevat? Schroom dan niet boven-

staande winde-truc toe te passen: voeren. Met witbrood, 

hondenbrokken, pellets of wat dan ook. Zolang de karpers 

zich maar verraden. Eenmaal gespot, dan kunnen we aan 

de slag.

GESPOT! EN WAT NU?

We knopen een vlieg aan de leader die het aangeboden 

voer het meest imiteert. Favoriet zijn de zogenaamde kar-

perbollen en zalmeitjes die iets weg hebben van boilies. 

Ook veel gebruikt zijn drijvende vliegen van hertenhaar 

die in bolvorm zijn geknipt. En natuurlijk imitaties van 

broodvlokken die eigenlijk uit niets anders bestaan dan 

wat op een haak gebonden kussenvulling. Eenvoud siert 

de mens.

We kijken even aan of de karper actief is, in welke richting 

hij zwemt en op welke diepte. De truc is namelijk om de 

vlieg zodanig in de zwembaan van de karper te plaatsen, 

dat hij uiteindelijk langzaam zinkend de karper op ‘kus-

hoogte’ ontmoet. De kar-

per hoeft dan alleen maar 

zijn bek te openen en jij zet 

de haak. Bingo! Makkelijk 

toch? Maar zo eenvoudig is 

het helaas niet altijd.

Het probleem is dat een 

karper zwemt. Vaak voor-

uit, dan weer naar links, 

of rechts. Of ineens stopt. 

Maar echt voorspellen kun 

je het niet. Dus je moet snel 

reageren. Je lijn oppakken 

en meteen weer verleggen. 

Of een stuk doorlopen. Een 

lijnmandje is dan onmis-

baar, daarmee voorkom je 

dat je losliggende lijn ver-

strikt raakt in de oeverbe-

groeiing.

Succes bij het vliegvissen 

staat of valt vaak bij het 

goed kunnen ‘lezen’ van 

water. Zo ook bij het vlieg-

vissen op karper. Daar komt 

nog bij dat je eigenlijk twee 

paar ogen moet hebben wil je met de vliegenhengel een 

karper vangen. Allereerst moet je de karper in de gaten 

houden, maar tegelijkertijd moet je de vlieg volgen. Las-
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weest. Toch is de conditie van het water op zich nog prima 

en daarom zijn er enkele jaren geleden regenboogforel-

len uitgezet. Die uitzet heeft een paar jaar achter elkaar 

plaatsgevonden. Met een korte tussenpauze zijn er dit jaar 

weer in februari bruine forellen uitgezet en in maart ook 

nog regenboogforellen. En dat is voor een Noord-Hollands 

water op zich wel uniek natuurlijk.

GEEN GEMAKKELIJKE OPGAVE

Oké er zwemmen forellen, maar als je eenmaal aan de 

plas staat reist toch wel de vraag waar je moet beginnen. 

Van nature is Nederland wellicht niet het uitgelezen land om 

gericht op forel te vissen, maar ik vis er wel graag op. Okay, 

in een vijver waar je na betaling een kruiwagen forellen krijgt 

toegeschoven. Nee sorry, dat is niet mijn stijl van vissen. Forel 

vissen doe ik met kunstaas of met de vlieg en dan het liefst 

op groot water zodat het ook echt een uitdaging wordt. In de 

jaren ’90 was ik dan ook wel regelmatig te vinden op en aan 

het Veerse meer en vandaag de dag zo nu en dan nog altijd 

aan het Oostvoornse meer. Daarnaast ben en blijf ik een doorzetter 

aan de Nederlandse kust gericht op de Nederlandse zeeforel. Maar 

hoe fijn is het om een water te hebben in de omgeving Noord-

Holland waar je zomaar even gericht op forel kan gaan vissen?

et Geestmerambacht is een recreatieplas in de buurt van Alkmaar 

die vroeger in open verbinding stond met de wateren in de direc-

te omgeving. In een ver en grijs verleden heb ik hier nog wel op 

snoekbaars gevist vanuit een bootje. Maar door blauwalgvorming is 

dit water op een gegeven moment afgesloten om dit probleem tegen 

te gaan. Naar wat ik heb gehoord is dit geen geslaagd project ge-

NOORD NOORD 
HOLLANDSE HOLLANDSE 

FORELLENFORELLEN

H

TEKST MARCEL DE RUYTER FOTOGRAFIE DENNIS SCHMITT

Neem altijd een netje 

mee en onthaak de 

vis zoveel mogelijk in 

het water of op een 

onthaakmatje.

En dan is het ineens raak...
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noemen, met de Abu Toby en Hansen Stripper lepels, de 

spinners van Vibrax of Mepps en kleine plugjes zoals de 

Illex Squadminnow in 65mm of de Yo-Zuri Aile magnet in 

70 mm heb ik zeer goede ervaringen. De Savage Gear Line 

Thru Stickle blade in 6 of 10 gram zijn afhankelijk van de 

omstandigheden ook erg goed. Sterker nog, ze zijn ideaal, 

want forellen hebben zachte bekken en geven graag een 

acrobaten show hoog in de lucht weg. Omdat je fluorocar-

bon onderlijn door het aasje heen loopt zal deze verder 

omhoog de lijn opkruipen wanneer een forel zich wild ge-

draagt. Hierdoor gaat het gewicht weg van de bek en kan 

de vis het gewicht van het aasje niet 

gebruiken om de haak te lossen. Dit 

kan in heel veel gevallen net die ene 

vis doen landen.

OVERIG MATERIAAL

Kies voor een zachte spinhengel 

met enige lengte. Denk dan aan mi-

nimaal 2.40 meter, maar nog liever 

2.70 meter of zelfs 3.00 meter. Een 

hengeltje met een maximaal werp-

gewicht van 20 gram volstaat al en 

als deze ook nog eens zacht is, is 

dat mooi meegenomen. De plas is 

op heel veel stekken voorzien van 

hoge en dichtbegroeide rietkragen 

en vanaf de oever kun je met langere hengels je kunstaas 

beter sturen. Ook tijdens een dril dicht bij de oever kun 

je de gehaakte vis beter uit de begroeide oeverzone hou-

den. Uit een bellyboat of wadend is dit weer minder van 

toepassing natuurlijk en volstaat een kortere hengel ook 

wel. Als hoofdlijn is een 10/00 gevlochten lijn prima en 

als fluorocarbon onderlijn gebruik ik gemiddeld 28/00. Je 

hebt immers altijd kans op snoek, want die zwemmen hier 

natuurlijk ook gewoon rond. Een fluorocarbon onderlijn is 

net iets slijtvaster en kan die ene snoek wat langer aan de 

lijn houden. Gezien het feit dat een forel een echte zicht-

jager is en omdat je zo subtiel mogelijk moet vissen, vind 

ik een stalen onderlijn geen optie. Omdat pluggen in de 

regel duurder zijn is dit ook nog een reden dat ik deze 

liever niet inzet. In het algemeen doe je er goed aan het 

gebruikte kunstaas van een enkele haak te voorzien. Dit 

doet de forel onder catch & release omstandigheden wel 

zo goed natuurlijk en mijn ervaring is dat een forel die op 

een enkele haak gehaakt is vaak beter blijft hangen. Neem 

verder een klein onthaakmatje mee en vergeet je Vispas 

niet, want dat is een vereiste om hier te mogen vissen en 

er wordt regelmatig gecontroleerd.

Roofvissen is altijd een kwestie van zoeken en 

dat geldt voor forel nog meer. Mijn ervaring 

is dat de regenboogforellen vaak in groepjes 

rondtrekken en dat de bruine forellen iets meer 

solitair opereren. Er is maar één manier om te 

ontdekken waar ze zich ophouden en dat is be-

ginnen met diverse stekken af te vissen. Veelal 

kies ik zelf voor de windkant, want een oude ge-

zegde zegt: “wind op de kant is vis in de hand”. 

Voedseldeeltjes worden de windkant in geduwd 

en dat trekt prooivis aan, roofvis komt daar van-

zelf weer achter aan. Forellen hebben alleen 

wel een behoefte aan meer gevarieerd voedsel. 

Dit kunnen kleine prooivissen zijn, maar ook 

insecten staan hoog op het menu. Ook al kan 

een forel een flinke prooi pakken, meestal vis ik toch met 

relatief klein kunstaas. Zelfs de echt grotere vissen vang je 

gewoon aan klein aas. Het voordeel is dat je lekker licht 

kunt vissen en niet veel nodig hebt, wat bij het struinend 

vissen weer een pluspunt is.

WELK KUNSTAAS?

Je kunt allerlei soorten kunstaas gebruiken, maar het 

meest gebruik ik drie varianten. Dat is ten eerste de le-

pel, ten tweede de spinner en ten derde kleine plugjes. 

Ik begin meestal met een lepel, want gezien de eenvoud 

hiervan kun je de forellen eerst opsporen. Vang je een vis, 

krijg je aanbeten of zie je een vis volgen dan kun je altijd 

nog switchen naar ander kunstaas. Plugjes werken ook 

prima, maar een nadeel is dat veel plugjes te licht zijn en 

daardoor niet ver weg te krijgen zijn. Ook bij het werpen 

met veel wind gaat een plugje alle kanten op en aange-

zien ik graag tegen de oevers aan vis is dat niet altijd de 

beste keuze. Om hoe dan ook een paar goede aasjes te 

Wat zijn ze toch prachtig!
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ter. Na een paar minuten kwam de boosdoener aan de oppervlakte. 

EEN DIKKE GOUDGELE ZEELT

“Sodeju, kijk wat ik gevangen heb. Een zeelt!” roept Jan op luide toon. 

Cor liet van verbazing zijn sigaar uit zijn mond vallen. In een poging om 

de sigaar van de ondergang te redden, waardoor hij een ongecontroleer-

de beweging maakte, kon hij net op tijd zijn hengel grijpen. Die gleed 

daarna spontaan van zijn knie in het water. Hij stond meteen rechtop, 

legde de hengel, die nu half in het water lag, in het gras en greep naar 

het schepnet naast zijn visstoel. 

“Dit is een hele mooie vis vriend!”. Jan drilde geduldig de zeelt naar 

de kant. Niet lang daarna liet Cor de zeelt voorzichtig in het schepnet 

glijden. Vakkundig werd de zeelt onthaakt en netjes teruggezet. Cor gaf 

Jan een schouderklopje en liep met de woorden “Ziezo, jouw dag kan 

niet meer stuk” terug naar zijn stoel. Cor nestelde zich in de stoel, raapte 

zijn sigaar op en trok de half onder water gelegen hengel weer op het 

droge. Terwijl de sigaar tussen zijn lippen bungelt prikte hij een paar ma-

den op de haak en wierp zijn dobber op de voerplek. Jan had inmiddels 

zijn dobber en aas te water gelaten en leunde relaxed achterover in zijn 

opklapbare tuinstoel. 

TWEE JONGE KNAPEN

Zo zaten beide mannen ruim een kwartier naar hun dobbers te turen 

toen twee jonge knapen in de verte al werpend met kunstaas richting 

beide senioren liepen. Deze knapen maakten met regelmaat een plon-

zend geluid met hun kunstaas. Dat trok de aandacht van beide senioren. 

Ze keken beiden om naar de naderende knapen. 

“Goedemorgen heren” zei Jan opvallend hardop. De toon waarop Jan 

dat zei was duidelijk: als je elkaar langs de waterkant ontmoet dan dien 

je elkaar netjes te groeten. Ook al ken je elkaar niet. En als je als 16-jari-

gen met “heren” wordt aangesproken, dan begrijp je dondersgoed wat 

dat betekent. Zoniet, dan krijg je waarschijnlijk een sneer van de twee 

oude rotten, die niet alleen boezemvrienden zijn maar ook een respecta-

bele levenservaring hebben. De jongens antwoordden bijna gelijktijdig 

met “Goedemorgen meneer”. 

“Vangen we al wat?” vroeg Jan aan de jongens, die op het punt stonden 

met een omtrekkende manoeuvre achter de senioren door te lopen. Jan 

zag dat de voorste knaap met een werphengel liep en dat er een uit-

schuifbare werphengel uit zijn rugzak stak. De jongeman stopte en zei 

dat hij twee snoeken had gevangen en zijn maatje had er al vier. Geen 

grote snoeken maar wel erg sterk zei hij. Zijn maatje stopte, bleef staan 

en luisterde aandachtig naar het gesprek tussen jong en oud. 

“Mag ik effe zien met wat voor aas jullie vissen?” vroeg Cor, die nu wel 

nieuwsgierig was hoe de jongens 6 snoeken wisten te vangen. Jordy, de-

gene met de uitschuifbare werphengel in zijn rugzak, overhandigde zijn 

werphengel aan Cor. Die doofde zijn laatste restje sigaar uit, pakte de 

werphengel aan en keek vol bewondering naar het stuk kunstaas. “Wat 

is dat? Is dat de pruik van je moeder?” vroeg Cor lacherig. Hij pakte de 

grote kleurrijke streamer uit het verkasoogje van de werphengel en keek 

met gefronste voorhoofd naar het pluimachtige voorwerp dat hij nog 

nooit had gezien. “Voorzichtig meneer, er zit een dreg in!” reageerde 

Jordy verontrust. Die zag de bui al hangen. Stel je voor, die ouwe grijpt 

an, we maken het vandaag niet te laat hoor. Ik wil op tijd thuis 

zijn, vanmiddag speelt Ajax tegen die gasten uit 010. Deze pot 

gaan we winnen! Monique heeft het bier al koud staan, ze hoeft 

alleen de bitterballen in de frituur te gooien!”. Cor legde het achter-

deel van zijn vintage vaste stok op zijn rechterknie, het middenstuk 

van de hengel liet hij in de hengelsteun rusten, en bracht behoedzaam 

met zijn vrije hand zijn sigaar naar zijn mondhoek. Hij zoog beheerst 

aan zijn sigaar en hoestte een paar keer als een zeehond. “Kolere, ik 

heb een strot als een schoorsteen!”. Jan reageert niet op de woorden 

van Cor. Hij tuurt geconcentreerd naar de antenne van zijn dobber. Een 

Rotterdammer nota bene! Dat had Cor, Ajacied in hart en nieren en 

met regelmaat ook naar de dobber van zijn buurman keek, niet eens 

in de gaten! Cor moest nog even wachten op een antwoord van Jan, 

want die zag zijn dobber langzaam onder water waggelen en zat ge-

spannen te wachten tot het rode puntje ook onder water verdween. 

Toen de dobber niet meer zichtbaar was sloeg hij beheerst aan. De 

lijn stond strak en de hengel boog fier op de tegenstander onder wa-

COR & JANCOR & JAN

Een zomerse dag. Een blauwe hemel en geen wolken te bekennen. Zo’n dag dat je 

niet wil werken en liever buitenshuis wil zijn. Sporten, wandelen, de hond uitlaten. 

Of simpelweg in de tuin of op het balkon genieten van een verfrissend drankje. Er 

zijn ook sportvissers die hun heil op of aan het water zoeken. Bijvoorbeeld met een 

visstoeltje aan de waterkant. Hengels in de steunen. Genietend van het aangename 

weer en alles wat er om je heen gebeurt. Sportvissen is een hobby in de natuur en 

niks is mooier en gezonder dan in de buitenlucht te vertoeven.

TEKST DENNIS SCHMITT
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witte shad en gaf het een flinke zwieper naar de plek waar Michael het 

kuiltje zag verschijnen op zijn smartphone. Jordy liet de shad afzinken, 

klapte de molenbeugel dicht en draaide de lijn strak om contact te krij-

gen met de shad. Deze had nauwelijks de bodem bereikt en Jordy moest 

meteen aanslaan. “Yes! Ik heb vis!” riep hij triomfantelijk. Cor, die weer 

naar zijn stoel terug wilde lopen, was verrast door de handelingen van 

Jordy en liep versneld naar hem toe. Michael was intussen ter plekke en 

had het schepnet uitgeklapt, klaar om de vis te scheppen. “Wat heb je 

gevangen?” vroeg Cor aan Jordy. “Ik weet het niet zeker meneer, maar 

ik denk een snoek” antwoordde Jordy zonder naar Cor te kijken. Hij 

was te geconcentreerd bezig om de vis beheerst te drillen. Na een paar 

minuten verscheen een schim aan de oppervlakte. Gevolgd door een 

flinke kolk welke het water hoog opspatte. Vlak daarna verscheen de 

imposante kop van een fraaie snoek. Die had zich, vlak nadat de shad de 

bodem raakte, duidelijk in zijn prooi vergist. Michael stond klaar om de 

fraai getekende snoek in het schepnet te laten glijden. Eenmaal op de 

onthaakmat werd de snoek keurig onthaakt door Jordy. “Maak effe een 

foto Michael” vroeg Jordy, terwijl hij met een kieuwgreep de snoek in de 

juiste positie vasthield. Na een paar kiekjes liep Jordy naar de waterkant 

en liet de snoek voorzichtig uit zijn handen in het water glijden. Cor 

heeft de handelingen van beide knapen met verbazing gevolgd. “Dat 

hebben jullie goed gedaan mannen. Gefeliciteerd. Toch snap ik er geen 

moer van hoe jullie die vissen op zo’n telefoontje kunnen zien. En daarna 

ook nog eentje kunnen vangen!”. De jongens keken gelijktijdig naar Cor 

en moesten er hartelijk om lachen. “Zo doen we het al twee jaar me-

neer” antwoordde Michael. Intussen had hij zijn app weer geopend en 

keek gefocust naar de instellingen. Jordy raapte alle spullen bij elkaar en 

beide jongens maakten aanstalten om door te lopen naar de volgende 

stekken. “Tot ziens meneer. En goede vangst voor u” riep Michael met 

een groetend gebaar. “De mazzel jongens, jullie ook goede vangsten. 

Dat gaat wel lukken he?”

MOBY DICK?

Cor krabde op zijn achterhoofd en liep hoofdschuddend naar Jan. Hij 

liet zich in zijn stoel zakken en liet het gesprek met de jongens nog 

even op zich inwerken. “Jan, snap jij dat nou? Die jongens zien op hun 

telefoon waar de vissen zijn. En dan gooien ze meteen dat rubberen 

visje op de plek waar die vis zwemt en meteen is het bingo!”. Jan bleef 

gebiologeerd naar zijn dobber kijken maar reageerde wel op zijn trouwe 

vriend. “Dat is modern vissen Cor! Hebben wij 60 jaar geleden minder 

gevangen? Nee toch? Wij vingen misschien wel meer. Maar dan anders. 

En met mijn oude hengel vang ik nog steeds dezelfde vissen. Helaas niet 

meer de aantallen zoals vroeger.” Cor, inmiddels bijgekomen van een 

praktijkcursus digitaal vissen, prikte een paar maden op zijn haak en 

antwoordde “Ach ja, je hebt ook gelijk. We hadden vroeger ook mooie 

tijden meegemaakt. Ik zou mijn eigen spullen niet eens willen ruilen 

met dat moderne spul. En het is niet te betalen man. Ik zag laatst in een 

winkel een paar hengels hangen vanaf 300 euro. Belachelijk!”. Cor keek 

naar zijn uitschuifbare hengel, die minstens 50 jaar oud moet zijn, en 

mompelt zo trots als een pauw “Kijk hier, dat is pas een echte hengel! 

Daar hebben heel wat vissen aan gehangen. Zonder zo’n mobieltje, die 

met zijn handen in de dreg en dan heb ik een probleem! Cor liet de 

streamer onmiddellijk los en gaf de werphengel weer terug aan Jordy. 

Michael, de andere jongeman, verwisselde intussen zijn kunstaas. En 

ook daarvoor had Cor belangstelling. Een middelgrote shad met lood-

kop en getakelde dreg in het achterlijf. “Mag ik dat ook even zien?” 

vroeg Cor. Michael deed wat zijn maatje deed, ook hij overhandigde 

zijn werphengel aan Cor. “Jan, moet je zien, wat een knoeper van een 

plug!”. Michael keek verbaasd naar Jordy, draaide zich om en zei “Nee 

meneer, dat is geen plug. Dat is een shad”. Cor draaide de shad een 

paar keer rond en antwoordde “Aha, zo noemen jullie dat. En daar vang 

je snoeken mee?”. Michael knikte eenstemmig ja, maar zag aan de li-

chaamstaal van Cor dat hij er geen snars van begreep. Cor gaf de werp-

hengel weer terug aan Michael en wilde weer gaan zitten. Totdat hij 

zag dat Jordy, inmiddels een meter of 10 verder doorgelopen, met een 

ferme boog een projectiel, met de uitschuifbare werphengel, een aantal 

meters wegwierp. 

WONDERBAARLIJKE UITVINDING

Cor verwachtte dat de plug onmiddellijk onder water zou verdwijnen. 

Maar dat pakte anders uit. Cor zag met verbazing hoe Jordy heel lang-

zaam een zwart rond object, van ongeveer 10 cm doorsnee, naar zich 

toe sleepte. Wat hij niet zag was dat Michael zijn eigen werphengel op 

de grond had gelegd en geconcentreerd naar zijn smartphone keek. Hij 

gebaarde naar Jordy om even te stoppen met binnen draaien. “Ja, hier is 

een kuiltje. Hou hem effe stil!”. Nu begreep Cor er echt geen moer van. 

Wat gebeurt hier? Hij wilde eigenlijk weer gaan zitten maar bleef naast 

Michael staan. Hij vroeg aan Michael wat hij met zijn smartphone deed. 

“Dit is een app en die heeft verbinding met een digitale dieptemeter 

meneer. Die maak je vast aan een hengel, uiteraard met een extra dikke 

lijn, en dan werp je het in het water. Via de app kun je zien hoe diep 

het water is. De fish finder meet de diepte, dus ook de bodemstructuur, 

en geeft het signaal door naar de app op je telefoon. Je kunt ook zien 

of er vis aanwezig is. Het meet ook de watertemperatuur”. Cor haalde 

diep adem, knipperde een paar keer met zijn ogen, draaide zich om naar 

Jan en wilde hem vragen om ook naar de wonderbaarlijke uitvinding te 

kijken. Maar Jan tuurde nog steeds fanatiek naar zijn dobber. In de hoop 

weer iets moois op zijn maden te vangen. “Jan! Kom kijken, die jon-

gens hebben een computer van Star Trek!”. Jordy en Michael begonnen 

te gniffelen maar lieten dat niet aan Cor blijken. Cor stond nog steeds 

naast Michael en zag allerlei kleuren en grafiekjes op het schermpje van 

de smartphone. Terwijl Jordy de fish finder langzaam binnen draaide, 

liet Michael aan Cor zien wat er allemaal onder water gebeurde. “Kijk 

meneer, nu ziet u dat er een kuiltje in de bodem is. Daarnet was het 1,5 

meter diep. En nu ziet u een kuiltje van 2 meter diep. Als mijn vriend de 

fish finder verder naar de kant binnen draait zie je op het scherm dat 

de bodem ondieper wordt”. Jordy onderbrak de uitleg van Michael aan 

Cor, die geconcentreerd meekeek naar de kleurtjes en tekentjes op het 

scherm. “Zie je al vis?” roept Jordy. Michael keek weer naar het scherm-

pje en steekt zijn duim omhoog. Jordy versnelde het binnenhalen van de 

fish finder, tilde het uit het water en legde het in het gras neer. Hij pak-

te zijn werphengel, verwisselde een oranje plug voor een middelgrote 
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rende dril kreeg Cor de karper in het schepnet. Michael had intussen de 

onthaakmat uitgevouwen en vroeg of Cor de karper erop wilde leggen. 

Zonder tegenspraak haalde Cor de karper voorzichtig uit het schepnet 

en legde het op de onthaakmat. Cor onthaakte de karper met beleid en 

keek er vol bewondering naar. “Mijn dag kan niet meer stuk” brabbelt 

Cor terwijl hij naar Jan keek. Die stak zijn duim op en lachte naar beide 

jongens. De high fives werden door de vier mannen met elkaar gedeeld. 

“Dat is een hele mooie schubkarper meneer” zei Michael. “Zal ik van 

u en de vis een foto maken?” Dat liet Cor zich geen tweede keer zeg-

gen. Hij tilde de karper behoedzaam op en knielde voor Michael met 

een brede smile. Michael schoot een serie foto’s van Cor en zijn trofee. 

Daarna liep Cor met de karper naar de oever en liet de karper liefdevol 

in het water glijden. Met een ferme staartslag verdween de karper onder 

water. Cor draaide zich om en gaf uit dankbaarheid beide jongens een 

hand. “Als ik uw telefoonnummer mag dan stuur ik nu de foto’s naar 

u meneer” zei Michael. Cor pakte zijn telefoon en belde naar Jan. Hij 

wist namelijk zijn eigen telefoonnummer niet uit zijn hoofd op te noe-

men, dan maar op de ouderwetse manier. Jan zag het telefoonnummer 

verschijnen en dreunde het op voor Michael die het razendsnel in zijn 

toestel intoetste. Binnen een paar tellen hoorde Cor zijn telefoon een he-

leboel pieptoontjes maken. De foto’s zijn binnen! Cor haalde opgelucht 

adem en bedankte nogmaals de jongens. Die waren opvallend blij dat 

ze de twee pensionado’s hebben geholpen met de karper en de foto’s. 

VERBROEDERING VAN JONG EN OUD 

Cor keek naar zijn horloge en reageerde verschrikt naar Jan. “Moeder 

Maria, we moeten gaan Jan! Ajax begint zo en ik wil geen minuut mis-

sen. Snel opruimen en naar huis!”. Jordy reageerde als eerste op de 

driftig heen en weer rennende Cor. “Wij gaan ook naar Ajax kijken me-

neer. Maar niet thuis. Wij kijken op onze telefoon omdat we extra opties 

in het abonnement hebben. Wij kijken wel tussen het vissen door”. Cor 

strekte zijn stramme rug en keek verbaasd naar Jordy. “Dus jullie zien 

niet alleen vissen op je telefoon maar ook voetbalwedstrijden?”. Het 

werd Cor eventjes te veel. Die verwachtte klaarblijkelijk ook een reactie 

van Jan, maar die was te druk bezig zijn hengel af te tuigen. Dus be-

rustte Cor zich in het feit dat hij nog in de jaren 60 leefde. Eén ding wist 

hij zeker, met zijn boezemvriend Jan hebben ze samen minstens 115 

jaar viservaring. Zijn gedachten werden verstoord door Michaels reactie 

“Klopt meneer, we kunnen vissen en voetballen zien op onze telefoons. 

En ook Netflix, maar dat leg ik een andere keer uit”. Hij gaf een knipoog 

naar Jordy, die al te goed begreep dat deze oudjes vermoedelijk niet 

weten hoe je moet Netflixen op een smartphone, dus uitleggen heeft 

geen zin. Beide knapen raapten hun spullen bij elkaar. Voor de tweede 

keer namen beide duo’s afscheid van elkaar. “We zien jullie vast en zeker 

weer mannen. Heel veel succes en duim dat Ajax wint!”. Terwijl hij dat 

zei draaide Jordy zich om en stak zijn vuist in de lucht “U heeft vandaag 

in ieder geval gewonnen meneer!”. Nadat beide veteranen hun hengels 

en tassen hadden ingepakt liepen ze naar hun auto’s. Cor keek nog een 

keer om en zag de jongemannen in de verte achter een brug verdwijnen. 

“Het hadden mijn kleinkinderen kunnen zijn. Eigenlijk hebben we alle 

vier gewonnen!”.

heb ik niet nodig, ik ruik de vissen onder water!”. Hij had het nauwelijks 

gezegd of zijn dobber ging plotseling onder. Cor sprong overeind en trok 

met een heftige beweging zijn hengel uit de hengelsteunen. Hij zag zijn 

vislijn in alle richtingen door het water snijden. “Nondedju, wat heb ik 

er nu aan hangen?” Zijn hengel boog als een hoepel en kraakte her 

en der door de krachten van de fel vechtende vis en enerzijds door de 

krampachtige bewegingen van Cor. Jordy, die intussen met Michael ruim 

50 meter verderop stond, zag in een ooghoek hoe Cor met een kromme 

hengel stond te drillen. “Hee kijk, die ouwe heeft een grote vis! Kom op, 

ik wil zien wat het is”. De twee vissertjes renden in rap tempo naar Cor 

en Jan. Jordy had bij aankomst zijn schepnet al opengeklapt. “Zal ik u 

helpen meneer?” en voor Cor kon reageren stak Jordy het schepnet diep 

onder water. Intussen moest Cor zijn best doen om de onbekende tegen-

stander het hoofd te bieden. Als die maar niet in het plompenblad gaat 

zwemmen dacht Cor en stuurde de vis voorzichtig naar een open plek 

met minder waterplanten. “Dit is een beste vis mannen. Ik weet nog niet 

wat het is, maar het is groter dan Moby Dick”. De jongens keken elkaar 

aan, glimlachten en dachten tegelijk “Who the f*ck is Moby Dick?”. 

Maar hun glimlach veranderde in een verbaasde blik toen de vis zich 

heel even liet zien. Zelfs Cor was even opgewonden als de jongens. Ook 

Jan, die inmiddels bij de mannen is gaan staan. Hij pakte zijn mobieltje 

en wilde foto’s maken. “Verdorie, ik weet nooit hoe ik met mijn telefoon 

foto’s moet maken!”.  Michael zag hoe Jan met zijn telefoon stuntelde. 

Hij pakte onmiddellijk zijn eigen mobieltje en binnen een paar seconden 

stond hij foto’s te maken van Cor en diens verwoede pogingen om de 

sterke onbekende vis in het schepnet van Jordy te krijgen. Na een paar 

minuten kwam de vis aan de oppervlakte. Dat bleek een flinke schub-

karper te zijn. Vandaar dat de mannen opgeschrikt waren door de grote 

staart, die tijdens de dril heel even aan de oppervlakte zichtbaar was. 

De lange uitschuifbare hengel heeft het volgehouden. Na een enerve-



maar meer binnen Europa. Op steur heb ik ook een paar keer gevist en dat 

was ook heel leuk om eens te doen. Andere soort vis met een heel ander 

karakter. Barbeel en meerval is ook wel eens per toeval voorbij gekomen.

Heb je ook nog een Bucket Fish? (= ultieme vis die op je bucketlist staat) 

Ik hoop in de toekomst op meer soorten vis te leren vissen. Een snoek lijkt 

me geweldig! Zeevissen als mijn maag daar tegen kan. Zoveel in het viswe-

reldje om nog te ontdekken. Dus nog genoeg bucketfishes op mijn lijst! Op 

karper gebied is mijn PB 54 pond. Maar formaat vind ik minder belangrijk 

dan de vis.

Welke visclub heeft de eer jou als lid te mogen hebben? 

Inmiddels heb ik tussen mijn stapel vergunningen uit allerlei Europese lan-

den ook de Vispas zitten. Dit jaar voor het eerst. Ik hoop dit jaar dus ook 

Nederlandse wateren te leren kennen en uiteraard de Nederlandse karper.

Ken je nog meer vissende vrouwen?  

Instagram is een fantastisch medium om andere visvrouwen te leren ken-

nen. Zo leer ik veel van onze karperpro Jeshley (Instagram ‘anglersgirl’). En 

Sanne (Instagram ‘dutchfishinggirl’) als meer allround visser. Het is gewoon 

heel leuk om contact met elkaar te hebben en hopelijk binnenkort eens 

samen vissen!

Wat doet vissen met jou? 

Vissen is naast de ontspanning ook een heel goede manier om aan je relatie 

te werken! De meeste vistrips doen wij samen als ANWB-stelletje. In dezelf-

de camou-outfit heerlijk voor de tent zitten. Samen koken (lees: ik kook en 

hij roert een keer), samen hengels uitvaren, samen boot opzetten, samen 

verkassen (soms 7 keer in 5 dagen), samen ’s nachts eruit voor een run, ga 

zo maar door. En daarnaast is het ook fantastisch om zoveel van Europa te 

zien. En uiteraard alle fantastische mensen die we op onze avonturen leren 

kennen. Spanning, ontspanning, cultuur en de mensen. Weet je, het is onze 

lifestyle geworden en ik hou ervan.

Wil je zelf nog iets kwijt aan onze lezers?

Geniet van de visserij en laten we onze visstek met z’n allen netjes achter-

laten! 

Nathalie: Wie ben jij en waar kom je vandaan?

Karpervissers noemen me carpwomanlinda en in het dagelijks leven ge-

woon Linda de Roode.  Ik kom uit Overijssel en woon op dit moment in 

Meppel, tenminste… niet wanneer ik (in het buitenland) aan het vissen 

ben! Ik heb een fantastische, lieve man Sebastiaan, een prachtige dochter 

Noah (10) en een stoere zoon Levi (8). En laat ik onze katers Bram en Zilver 

vooral niet vergeten!

Mogen we je leeftijd weten? 

Natuurlijk mogen jullie dat weten! Ik ben 36 lentes jong en wacht dus op de 

leeftijd dat het leven pas écht gaat beginnen. Ik begreep dat dat nog 4 jaar 

duurt. Dus ik moet nog even geduld hebben. En dat is niet mijn sterkste kant!

Hoe ben je een visvrouw geworden? 

Gedwongen eigenlijk. En toen nog een keer aan de haak geslagen. Door 

mijn oor om precies te zijn. Toen kreeg ik het karpervirus. Dan ben je verlo-

ren. Nee, gekheid. Mijn man Sebastiaan is de meest fanatieke karpervisser 

die ik ken. Hij leeft ervoor. Geweldig om te zien hoe gepassioneerd hij is. 

Dus uiteraard moest ik een paar jaar geleden ook mee. En dat was een 

fantastische vakantie! De ene na de andere grote joekel trokken we uit het 

water. Toen was ik echt helemaal verkocht!

Dus hoe lang vis je al? 

Ik vis nu 2 jaar! 

En waar vis je nu op? 

De afgelopen paar jaren heb ik op karper gevist. Niet veel in Nederland, 

#V!SVR#V!SVR      UWUW
Visvrouw Nathalie van den Berg laat in deze 

column telkens een Visvrouw aan het woord 

om erachter te komen wat deze dames 

beweegt om met een hengeltje aan de 

waterkant te vissen. 

Ben je zelf een V!SVROUW en lijkt het je leuk om in onze Magazine te 

komen? Stuur dan een mailtje met je naam én een vissende foto van 

jezelf en wie weet neemt Nathalie van den Berg contact met je op en 

sta je in de volgende editie! Mailen doe je naar: ahv@ahv.nl Met als 

onderwerp: #Visvrouw!
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rustig op zijn stoel zit. Zijn ogen half dicht, alsof hij een dutje doet. Dat 

bedoelt hij nou! Hijzelf zit de hele nacht te schrijven aan een toespraak 

voor Joop en die zit gewoon te maffen! Geploeterd heeft hij: nadenken, 

met twee vingers tikken op het toetsenbord, wissen, printen, nalezen en 

dan papier verfrommelen en opnieuw beginnen, wel tien keer! De hele 

nacht! En Joop? Joop slaapt! Keurig uitgeprint heeft hij de toespraak 

vanmorgen aan Joop gegeven. Met de woorden onderstreept waar Joop 

de nadruk op moet leggen. Joop had zijn bril opgezet, keek er even naar 

en had het papier ongelezen in de binnenzak van zijn versleten jasje 

gestopt. 

DE TOESPRAAK

Dat was ook weer zoiets: een zaal vol belangrijke mensen van de ge-

meente en van de landelijke organisaties, en Joop doet gewoon zijn alle-

daagse kloffie aan! Dat hoort toch niet, als voorzitter! Met afgrijzen had 

hij gezien hoe Joop de vrucht van een nacht zwoegen achteloos in zijn 

jasje wegmoffelde. Hij had een machteloze woede gevoeld. Maar zijn 

tijd komt nog! Hij moet geduld hebben. Joop zal wel een keer door de 

mand vallen. En dan is hij present om het gat van voorzitter op te vullen. 

Maar vandaag moet alles nog goed gaan. Vislust kan nu geen narigheid 

hebben met al die chique gasten! Het wordt stil in de zaal. Log als een 

olifant sjokt Joop het podium op. Met een uitgestreken gezicht zoekt hij 

in zijn zakken naar het papier. “In je binnenzak!” sist de secretaris vanaf 

de eerste rij, rood aangelopen van woede en schaamte tegelijk. “O, dat 

is ook zo”, bast Joop in de microfoon die veel te dicht bij zijn mond 

staat. “Ik heb het in mijn binnenzak gestopt vanochtend, dat is waar 

ook! Goed dat wij zo’n attente secretaris in ons bestuur hebben.” In de 

zaal klinkt gelach. Onhandig vouwt Joop het papier open en hakkelend 

begint hij: “Geachte aanwezigen, het is mij een eer u allen namens onze 

vereniging te mogen begroeten!” De secretaris leunt achteruit. Geluk-

kig, Joop is goed begonnen. Nu zal het verder wel gaan! Maar... Joop 

stokt. Hij leest niet verder. Met de toespraak in zijn linkerhand zoekt hij 

met de rechterhand onrustig in zijn zakken. Hij is iets kwijt. 

BRILLETJE KWIJT

De secretaris schuift naar het puntje van zijn stoel. Wat nou weer? “Bes-

te mensen,” hoort hij Joop zeggen. Hij schrikt op. Dat heeft hij niet in de 

toespraak gezet! Zoiets zeg je niet in een feestrede! “Beste mensen,” 

herhaalt Joop, “Ik heb hier dus een lang verhaal op papier staan. Onze 

secretaris is zo goed geweest dat allemaal voor mij op te schrijven. Maar 

ik kan mijn bril niet vinden en ik weet niet waar ik hem gelaten heb. 

Zoeken gaat te lang duren. Dus neem mij niet kwalijk dat ik hier en daar 

wat oversla!” De zaal lacht. Joop kijkt de zaal in. “Tja, mensen,” zegt 

hij met een minzaam lachje, “waarom zou ik eigenlijk maar niet meteen 

overgaan tot de uitreiking van de prijzen. Dan hoeft u dat verhaal niet 

aan te horen. Het gaat tenslotte om het resultaat. Het belonen van onze 

prijswinnaars. Daarvoor zijn wij hier immers bij elkaar. Hieronder aan 

dit verhaal heeft onze trouwe secretaris keurig de namen opgeschre-

ven van de winnaars.” Hij brengt het vel papier dichter bij zijn ogen en 

begint voor te lezen. “De volgende mensen zijn dus in de bekers geval-

len... “ De zaal schatert. De secretaris krimpt ineen. De hele nacht aan 

ekenlang is zijn aandacht op dit moment gericht geweest. Hij heeft 

er slapeloze nachten van gehad. Zou alles goed gaan? Op zijn voor-

hoofd parelen zweetdruppeltjes die hij met zijn hagelwitte zakdoek 

snel wegwist. Hij kijkt naar de voorzitter. Zijn zorgen gelden vooral hem. 

O zeker, Joop is een goede voorzitter. Voor de vergaderingen van het 

kleine dagelijks bestuur kan je geen betere wensen. Joop begint altijd 

op tijd en geeft hem als secretaris dan steevast het woord om de agenda 

toe te lichten en de besluiten te formuleren. Ze vergaderen altijd bij Joop 

thuis; dat vindt Joop gezelliger dan op kantoor. Dan kan hij in zijn ge-

makkelijke stoel blijven zitten, met zijn pikketanissie op de armleuning. 

Ach, en bij de vergaderingen van het voltallige bestuur gaat het eigenlijk 

ook altijd wel. Hij maakt van tevoren een briefje met puntjes voor Joop. 

Joop hoeft die alleen maar op te noemen en hij doet, secretaris zijnde, 

het woord wel. Iedereen in het bestuur weet ook wel hoe de vork in de 

steel zit. Maar de mensen mogen Joop nu eenmaal graag. Joop is een 

jongen van de gestampte pot. En bovendien heeft hij zelf de vereniging 

Vislust opgericht en is sindsdien ook zelf de voorzitter. Bij de oprichting 

maakte Joop er nog een grapje over. Namelijk dat hij Vislust heeft opge-

richt omdat hij zelf ook graag een visje lust. Joop maakt dat grapje heel 

vaak, bijna elke vergadering; nu maar hopen dat hij dat vandaag niet 

doet. Niet op deze officiële bijeenkomst met zoveel belangrijke mensen 

uit de sportviswereld in de zaal. 

De secretaris veegt nog eens een paar druppeltjes weg. Hij weet best dat 

ze hem niet zo hoog hebben in de club: een strebertje, die over de rug 

van de vereniging omhoog wil en ook landelijk iets wil gaan betekenen 

in de sportviswereld. Daarom houden ze hem klein. Maar als secretaris 

kunnen ze niet om hem heen! De club heeft hem nodig! Dat is een ding 

dat zeker is! En zijn kans komt wel. AI moet het jaren duren. Hij heeft 

geduld! Hij bijt nerveus op zijn lip, het is warm in de zaal. Hij kijkt nog 

eens achterom. Het geroezemoes in de zaal wordt minder. De mensen 

kijken verwachtingsvol naar het toneel, waar een spreekgestoelte wordt 

neergezet, vlak voor de tafels met de verzilverde prijsbekers, die in het 

toneellicht staan te schitteren. Voor de winnaars van de wedstrijd. Hij 

laat zijn ogen weer op de zware gestalte van Joop rusten, die dood-

DE PRIJSUITREIKINGDE PRIJSUITREIKING

Eindelijk is het zover! Over enkele ogenblikken zal het 

gebeuren. De zaal is bomvol. Leden, officials, persmensen 

en bijzonder genodigden kijken reikhalzend uit naar de 

prijsuitreiking. Op de voorste rij zit het bestuur van de 

jubilerende hengelsportvereniging Vislust, met de ereleden 

en officiële personen, die de slotmanifestatie met hun 

aanwezigheid opluisteren. Naast de voorzitter zit de 

secretaris van de vereniging. Hij kijkt gespannen om zich 

heen. 

TEKST JACOB STARREVELD

W
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taris Joop duidelijk te maken dat er 

iets niet goed gaat. “Waar blijft Ma-

nus Timmer?” schreeuwt Joop door 

de muziek heen. In de zaal kijkt men 

om zich heen. Dan staat er iemand op: 

“Manus heeft helemaal niet meege-

daan met de wedstrijd. Hij stond bij het stalletje met informatie. Jullie 

moeten je vergissen!” En nog voordat de arme secretaris kan schreeu-

wen dat Joop het verkeerd gelezen heeft en Manus alleen maar op het 

lijstje staat om te worden bedankt voor zijn aandeel in de organisatie, 

komt er een grote man het toneel op en zegt: “Niet Manus, maar ik ben 

de winnaar van de senioren. Dit is een lelijke fout van de organisatie, 

Joop!” Maar Joop geeft geen krimp.  “Geeft niks jongen, geeft niks,” 

zegt hij goedmoedig. “Als jij een beker hebt verdiend, dan krijg je die 

toch gewoon. We maken allemaal wel eens een missertje, ook in onze 

club.” Nu wordt het de arme secretaris te veel. Hij rent het podium op 

en begint Manus Timmer te bedanken voor zijn inzet. Daarna begint hij 

uit te leggen dat de bekers omgeruild moeten worden. Hij wil Joop weg-

duwen van de microfoon, maar deze vangt hem rustig op en zegt in de 

microfoon: “Mensen, graag een hartelijk applausje voor onze secretaris 

die zoveel werk voor deze avond heeft gedaan!” Het luid opklaterende 

applaus, dat op dit koelbloedige verzoek opklinkt, maakt de secretaris 

nogmaals pijnlijk duidelijk waarom Joop wel voorzitter is van de vereni-

ging en hij dat waarschijnlijk nooit zal worden...

een mooie toespraak gewerkt! En nu 

maakt Joop de zaak belachelijk. Joop 

pakt met beide handen de eerste de 

beste beker van de prijzentafel. Het is 

de grootste. De secretaris durft amper 

te kijken. Joop pakt precies de verkeer-

de! Hij had met de kleinste moeten beginnen!

DE (VERKEERDE) PRIJSUITREIKING 

Hij zet de beker plompverloren op de vloer om zijn handen vrij te krijgen 

zodat hij zijn tekst kan lezen. De secretaris voelt even wat opluchting. 

De namen van de winnaars heeft hij er gelukkig in grotere letters op 

geschreven. “In de groep jeugd gaat de derde prijs naar Wiet Karelsen, 

met 700 gram.” Er klinkt gejuich en een kleine jongen stormt het podi-

um op. Joop duwt hem de kapitale beker in de armen. Het ding is bijna 

groter dan het knaapje zelf. Er klinkt gemurmel in de zaal. De secretaris 

staat op en zwaait met zijn armen om de aandacht van Joop te trekken. 

Maar Joop is in zijn tekst verdiept en staat hoorbaar te mompelen dat 

hij het slecht kan lezen. Hij komt er niet uit, legt het papier weg en pakt 

de kleinste beker van de tafel. “In de hoofdklasse gaat de eerste prijs 

naar Manus Timmer met 9810 gram.” Terwijl het hoempa-orkestje op 

het podium losbarst, wordt Joop ineens de zwaaiende secretaris gewaar. 

“Beste mensen,” roept hij de zaal toe, “ik geloof dat onze secretaris 

met een probleempje zit!” Krampachtig gebarend probeert de secre-

1. Vier keer per jaar het blad De Nederlandse Vliegvisser inclusief een decemberspecial.

2. Toegang tot De Digitale Vliegvisser, hét digitale vliegvisblad.

3. Toegang tot ruim 3000 artikelen over vliegvissen, stekken en materiaal.

4. Toegang tot de vliegvisstekkenkaart met honderden vliegvisstekken in binnen- en buitenland.

5. Gratis vliegvinder app voor het determineren van insecten en het kiezen van de juiste vlieg.

6. Korting op buitenlandse vliegvisreizen en Nederlandse forelvijvers.

7. Korting op vliegviscursussen.

Voor slechts € 32,- per jaar ben je verzekerd van de meest 

actuele informatie over vliegvissen. 

Schrijf je in op www.vnv.nu/lidworden en 

kies meteen een van die fraaie welkomstcadeaus.

WORD NU LID VAN DEWORD NU LID VAN DE
VERENIGING NEDERLANDSE VLIEGVISSERS VERENIGING NEDERLANDSE VLIEGVISSERS 
EN PROFITEER VAN DE VELE VOORDELEN:EN PROFITEER VAN DE VELE VOORDELEN:

WWW.VNV.NU/LIDWORDENWWW.VNV.NU/LIDWORDEN

Word nu lid
en ontvang
een gratis

special
of boek!
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Het moet gezegd worden: ook dit keer zijn er weer fraaie 

prijzen te winnen. Onze dank gaat dan ook uit naar onze 

sponsoren: de hengelsportzaken Rien de Wolf, Hengel-

sport Willem, Hengelsport 2000, Hengelsport Amsterdam, 

Handy Fish en onze visgidsen. 

1. Een dagje zeevissen voor 2 personen op de Ms Big Mar-

lin van schipper Hans Lodewijkx vanuit de thuishaven 

Neeltje Jans.

2. Voor 4 personen een dagje vissen met onze visgidsen 

Mike Dijkstra (Mike’s Fishing Adventures) en Michael 

Stalenhoef (Fishing Guide Amsterdam).

3. Vijf opgetuigde hengels (vast stokken) van HSV Wilem.

4. Vijf boeken “denken als een vis” van Juul Steyn

5. Vijf goedgevulde rigboxen van Hengelsport Amsterdam

6. Een Okuma molen en een Fox Halo zaklamp van Hengel-

sport 2000.

7. Setje van verschillende witvis dobbers van Hengelsport 

Willem.

8. Twee Shimano molens en twee streetfishing hengels van 

Hengelsport Rien de Wolf.

9. Een karperhengel, een streetfishing hengel en een lan-

dingsnet van Handy Fish.

Alleen als lid 

van de AHV kom 

je hiervoor in 

aanmerking!

De navolgende leden zijn getrokken uit de vele inzendingen die wij hebben mogen 

ontvangen. De winnaars hebben het boek “Denken als een vis” van Juul Steyn inmid-

dels toegezonden gekregen.. 

Van harte gefeliciteerd: Raymond Abels, Nikki Andriessen, Henk Arts, J. v.d. Bent, Alwin 

Bessels, Alfred Bijlsma, Mark Bonouvrie, T.H. Cahuzak, Amanda Draak – Landman, R. 

Droomers, Frank de Groot, S. Hagen, M. Hoogland, R. van Leeuwen Langenberg, D. 

Maas, Wouter van Os, Saskia Overwater, Wim Plaggenborg, J.H. ten Rouwelaar, Peter 

Schoonheim, Gijs Smit, Don Vogel-Gauw, D.J. Vrolijk, Niels Weij en Nicole van Zijl 

Veel leesplezier!

* over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!

EN PIERRE, EN PIERRE, WAT HEBBEN WAT HEBBEN 
ZE GEWONNEN?ZE GEWONNEN?

DE WINNAARS VAN PRIJSVRAAG VISSEN II – 2021* DE WINNAARS VAN PRIJSVRAAG VISSEN II – 2021* 
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ZOEK DE VERSCHILLENZOEK DE VERSCHILLEN

EN WIN EEN VAN DE FRAAIE PRIJZENEN WIN EEN VAN DE FRAAIE PRIJZEN

Voor de tweede keer 

gaan we voor onze 

trouwe AHV-leden in het 

kader van ons 115 jarig 

bestaan een fors aantal 

prijzen weggeven. 

Zoek opnieuw de 

11 verschillen in de 

tekeningen, markeer 

deze, maak een 

foto of scan van de 

tekening en stuur 

het resultaat onder 

vermelding van jouw 

AHV vispasnummer op 

voor 6 augustus 2021 

op naar ahv@ahv.nl Een 

kopie per post versturen 

mag ook naar de AHV, 

Beethovenstraat 178, 

1077 JX Amsterdam. 

Succes!

CARTOON: RUBEN VAN AÊFST
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n eerste instantie wilden wij gaan schoonmaken op de 

landelijke opschoondag van 20 maart, maar omdat wij 

meer helpende handjes konden vinden voor een week 

later besloten wij om het op 27 maart te organiseren. Een 

landelijke opschoondag is een prachtig initiatief, maar 

eigenlijk maakt het helemaal niet uit wanneer je besluit 

op te gaan ruimen. Niet zelden ruim ik of één van mijn 

visvrienden eerst een stek op voordat wij gaan vissen. Het 

is triest dat dit moet, maar door dit te doen geef je het 

goede voorbeeld. En om heel eerlijk te zijn geeft dit ook 

een goed gevoel. Ik ben zeer graag in de natuur en ik wil 

deze zoveel mogelijk respecteren zodat ik dit nog lange 

tijd kan doen. Dus buiten dit soort initiatief dagen om ligt 

er standaard een rol vuilniszakken in de auto. Kleine moei-

te soms, maar je houdt er een groots gevoel aan over.

DE DIEM, WEESPERTREKVAART EN

AMSTERDAM-RIJNKANAAL

Omdat er veel gevist wordt in de omgeving van de Diem, 

Weespertrekvaart en het Amsterdam-Rijnkanaal en wij in 

deze omgeving ook zelf wel eens een hengeltje uitgooien, 

besloten wij juist dit gebied aan te pakken. Daarnaast heb-

ben enkelen onder ons een bootje in het water liggen in 

Op zaterdag 27 maart was het dan zover, deze 

dag stond geheel in de planning om met een 

groep vrijwilligers de oevers van een aantal 

wateren in en rondom Amsterdam schoon te 

maken. Zeker gedurende Corona tijd is het veel 

drukker in de natuur geworden en dat is helaas 

ook terug te zien aan de oevers. En aangezien 

echte sportvissers veel respect hebben voor 

de natuur waarin zij vertoeven, vinden wij het 

helemaal niet erg om de mouwen op te stroken 

en aan de slag te gaan.

AHVAHV
VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS 
RUIMENRUIMEN
ZWERFAFVAL OPZWERFAFVAL OP

I

TEKST MARCEL DE RUYTER FOTOGRAFIE DENNIS SCHMITT

Wat een team!

Vanuit de boot werd veel afval gevonden.
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de twaalf vrijwilligers een harde en koude wind trotseren 

waarbij wij geregeld zelfs hagel op ons dak kregen. Maar 

wij stonden er wel en hebben laten zien dat de natuur 

ons echt aan het hart gaat. Het eindresultaat was meer 

dan 30 volle zakken met afval en diverse grote stukken 

materialen die niet eens in de zakken pasten. Al met al een 

zeer geslaagde dag dus. Mocht je zelf nu ook eens willen 

helpen, laat dit dan weten bij de AHV en wellicht kunnen 

wij jou dan ook benaderen tegen de tijd dat er weer een 

opschoondag op de planning staat.

DANKWOORD

Als eerste bedanken wij natuurlijk alle vrijwilligers die 

hebben geholpen om de natuur tijdelijk weer iets mooi-

er te maken. Zonder jullie was dit nooit gelukt, bedankt 

heren! Verder een dankwoord voor Wim Schut voor de 

georganiseerde verzamellocatie, de AHV voor de verzorg-

de lunch en de Gemeente Diemen voor alle beschikbare 

gestelde materialen zoals handschoenen, hesjes, grijpers 

en vuilniszakken. Ook danken wij Dennis Schmitt voor het 

helpen bij de lunch en fotovakwerk wat hij leverde naast 

het opruimen. Laten wij na de zomer eens kijken of wij dit 

nogmaals kunnen organiseren.

de directe omgeving en dus kunnen wij ook op het water 

de Diem aanpakken.

Wanneer wij op 27 maart om 09:00 uur met 12 vrijwilligers 

bij de Diem zijn verzameld, bespreken wij, geheel Corona 

proof, het plan van aanpak onder genot van een kop kof-

fie en roze koek. Kort daarna worden de door de Gemeen-

te Diemen beschikbare gestelde materialen uitgedeeld.

Rond 09:30 uur splitsen wij op in groepjes van twee à drie 

man die vanuit vier boten aan de gang gaan. Ikzelf be-

sluit met vismaat Danny op pad te gaan om de oevers van 

de Weespertrekvaart en een stukje Amsterdam-Rijnkanaal 

aan te pakken omdat deze prima te bewandelen zijn.

HOTSPOTS

Nee, dan heb ik het dit keer niet over een goede vis stek, 

maar over een dumpplek van afval. Veel vuil drijft natuur-

lijk naar elkaar toe in en aan de oevers en daar kun je wel 

even zoet mee zijn om dit op te ruimen. Met name aan de 

Provinciale weg zijde treffen wij plekken aan waar het vuil 

gewoonweg gestapeld bij elkaar ligt. Dit is absoluut niet 

alleen van sportvissers, maar ook van recreanten uit alle 

lagen. Ook wordt veel rotzooi vanuit de rijdende auto zo 

in de berm gegooid en dat is terug te zien aan de tiental-

len blikjes drinken die je terugvindt over het hele traject. 

De verpakkingsmaterialen van diverse afhaalrestaurants 

zijn een terugkerend fenomeen en de kleine sauzen bak-

jes zijn inmiddels niet meer op al onze gezamenlijke han-

den te tellen.

ZEER GESLAAGDE DAG

Het weer speelde deze dag niet echt mee en dus moesten 

Meer dan dertig zakken vol, plus het nodige 

materiaal dat niet in de zakken paste.

En zo is het!



VISMOGELIJKHEDEN

Zuidkant (Bosbaanweg) mogelijk tot ongeveer 60 meter vanaf de kant, aan de 

noordkant is vissen beperkt mogelijk. Voor schades aan visgerei en  dergelijke aan-

vaardt RVE Sport & Bos geen enkele aansprakelijkheid.

TIJDENS HET INVAREN EN UITHALEN VAN DE LIJNEN DIENT MEN 

DE VOLGENDE REGELS IN ACHT TE NEMEN:

• Binnen een straal van 8 meter mogen zich aan beide zijden van de lijnen geen 

roeiboten of kano’s  bevinden.

• Rond het aanlandingspunt van de lijn moet een straal van 8 meter worden vrij-

gehouden.

Tijdens de evenementen is de baan uitsluitend bestemd voor deelnemers en is het 

anderen niet toegestaan zich op de baan te begeven.

Let op: alles onder voorbehoud. Wijzigingen in het balisageschema zijn mogelijk.

Voor het vissen in de Bosbaan moet je lid zijn van de Amsterdamse Hengelsport 

Vereniging. Een andere verenigingspas is hier dus niet geldig. Ook voor het ge-

bruik van een derde hengel en nachtvissen dien je over een AHV 3e hengel 

en een AHV-nachtverblijfpas te beschikken. De sticker van Sportvisserij Neder-

land met de afbeelding van de maan is niet geldig in de wateren van de AHV. Bij een 

AHV 3e hengelvergunning krijg je de nachtverblijfpas gratis bij. 

TOT SLOT IS HET VERBODEN:

A. te vissen vanaf en in het gebied vanaf de lange steigers aan de noordelijke en 

zuidelijke oever vanaf het starteiland en te vissen vanaf het starteiland. De niet 

bevisbare zone loopt derhalve vanaf het starteiland tot de 100 meter kabel welke 

over de Bosbaan is gespannen. Het is op geen enkele wijze toegestaan binnen de 

niet bevisbare zone te vissen, noch door hier te vissen in persoon, noch door hier 

naartoe te werpen (onder de 100 meter kabel door) of anderszins. 

B. te vissen in het gebied begrensd door de laatste (finish)kabel bij de finish. De niet 

bevisbare zone loopt derhalve vanaf de finishkabel bij het finishhuis tot aan het 

finisheiland en de botenhuizen. Het is op geen enkele wijze toegestaan binnen 

de niet bevisbare zone te vissen, noch door hier te vissen in persoon, noch door 

hier naartoe te werpen (onder de finishkabel door) of anderszins. 

C. Het gebruik van een voerboot, katapult, voerpijp of drone is ten strengste verbo-

den!

BALISAGE SCHEMA 2021
Week Datum Lijnen  Mogelijkheden 

29 Maandag 19-07 3 a 6 lijnen er uit Vissen mogelijk

34 Maandag 23-08 Alle lijnen er in Vissen niet mogelijk

44 Maandag 1-11 Alle lijnen er uit Vissen mogelijk
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Zwerfafval is een probleem waar ook menig sportvisser zich aan stoort. 

Gelukkig krijgt de aanpak ervan de laatste jaren steeds meer vorm. Met 

de campagne Vang5 – een initiatief van Sportvisserij Nederland dat 

wordt ondersteund door Nederland Schoon – gaat de georganiseerde 

sportvisserij vanaf nu zwerfafval landelijk te lijf. De actieweek is gestart 

op zaterdag 24 april en loopt daarna het hele jaar door.

okale opruimacties van hengelsportverenigingen vinden verspreid door het 

land al jaren plaats, maar een landelijk initiatief vanuit de hengelsport be-

stond nog niet. “Daar vonden we het dus de hoogste tijd voor”, zegt Onno 

Terlouw, hoofd communicatie bij Sportvisserij Nederland over de campagne die 

hij persoonlijk initieerde.

“De insteek is simpel: elke keer dat je gaat vissen, ruim je rond jouw stek vijf 

stuks afval óf vijf minuten lang op. Een kleine moeite, met groot effect. In feite 

is deze opzet een rechtstreekse kopie van het take five-principe dat onder meer 

in de Verenigde Staten en Engeland al enkele jaren wordt gepromoot.”

AFVAL MET GEVOLGEN

De gevolgen van zwerfafval voor mens en milieu zijn legio. Zo verwarren veel 

dieren met name kleine stukjes afval nogal eens met voedsel, waarna hun maag 

en/of darmen verstopt kunnen raken – niet zelden met de dood tot gevolg. 

Vogels en andere dieren raken regelmatig verstrikt in vislijn of in verpakkings-

materiaal en andere soorten afval. Microplastics (de microscopisch kleine deel-

tjes waarin zwervend plastic op de lange termijn uiteenvalt) zijn een groeiend 

probleem.

Via vissen en andere onderwaterdieren die deze deeltjes binnenkrijgen en 

vervolgens worden opgegeten door vogels en roofvis, komt plastic zo in de 

hele voedselketen terecht – tot de mens aan toe. Dat een groot deel van al 

het zwerfafval uit plastic bestaat, blijkt onder meer 

bij visserijkundige onderzoeken in de Waal bij Tiel 

door Sportvisserij Nederland in samenwerking met 

Rijkswaterstaat. Daarbij komen de laatste jaren als 

‘bijvangst’ steeds enorme hoeveelheden plastic in 

het net.

Deel jouw vangst op social media met de hashtag 

#vang5 en ga naar www.vang5.nl voor meer infor-

matie en om je aan te melden.

De AHV steunt dit initiatief van harte! Dus leden kom op en deel je zwerfafval-

vangst

VANG5,VANG5,
SPORTVISSERIJ PAKT SPORTVISSERIJ PAKT 

ZWERFVUIL AANZWERFVUIL AAN

L
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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. 

B

HISTORIE, HISTORIE, 
EVEN TERUG IN DE TIJD… EVEN TERUG IN DE TIJD… 

V

e AHV bestaat 115 jaar. En wie jarig is, die trakteert. 

Leden van de AHV profiteren mee! Het bestuur van de Amsterdam-

se Hengelsport Vereniging heeft besloten om, in ieder geval voor 

het verenigingsjaar 2022 de contributie van de Vispas voor haar leden 

te verlagen. 

 Contributie 2021 Contributie 2022

Vispas (18 jaar en ouder) € 42,50 € 37,50 

Junior Vispas (14 tot 18 j.)€ € 28,50 € 25,00

Jeugd Vispas (tot 14 j.) € 18,00 € 14,00

Nieuwe leden heten wij ook van harte welkom om het feestje met ons 

mee te vieren! (Vanaf oktober 2021 online via ahv.mijnhengelsport-

vereniging.nl)

DERDE HENGEL VERGUNNING 2022

En alsof dit nog niet genoeg is, ook de Derde Hengel Vergunning 

verlagen wij van € 35,00 naar € 25,00 en dat alles met een gratis 

nachtpas! 

KORTING OP DE
VISPAS 2022

27

D

De één-na-grootste sportvereniging 

in Amsterdam feliciteert de 

AFC AJAX met de haar XXXV 

landskampioenschap en de KNVB 

beker. Trots op het Nederlands 

voetbal en onze Hengelsport!

indt u één jaar al lang geleden? Of 10 jaar? Wat denkt u van 

100 jaar? Het is inmiddels eind juni 2021 en alweer 15 jaar 

geleden dat onze vereniging haar 100-jarige 

bestaan vierde. Omdat de AHV dit jaar dus 115 

jaar bestaat, blikken we even terug naar het 

100-jarige bestaan in 2006. 

VISWEDSTRIJD 2006 AHV 100 JAAR

Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan 

wordt er in het jaar 2006, onder andere, 

een viswedstrijd georganiseerd op de Bos-

baan, onder toeziend oog van een jurist 

worden er in de Bosbaan vijf speciale 

“prijswinnende” karpers uitgezet. Op 

de koppen van de karpers stonden de 

volgende prijzen, vier x € 500,00 en de 

hoofdprijs, niets minder dan een fon-

kelnieuwe automobiel. Gevist werd er 

van 08.00 – 14.00 uur. Na afloop werd 

de balans opgemaakt. Jammer maar 

helaas werd er op deze dag helemaal 

geen prijswinnende karper gevangen. 

De auto, die opgesteld stond op een 

trailer langs de Bosbaan, kon dus weer terug naar de showroom 

van de dealer…

ONDERSCHEIDING 2006 AHV 100 JAAR

In ons verenigingsblad Vissen, de editie van augustus 2006, staat 

op pagina 4 vetgedrukt: “Hare Majesteit lauwert AHV”

Een citaat uit deze editie:

Op de receptie ter ere van het 

honderdjarige bestaan van de 

AHV kwam de Amsterdamse 

Wethouder voor de Sport niet 

met lege handen. De krasse 

eeuweling ontving van haar 

de Gemeentelijke Erepenning 

voor de Sport en namens Hare 

Majesteit de Koningin, de 

Koninklijke Erepenning.

N
I

E
U

W
S



e slogan “de AHV, als de na-

tuur en vissen jouw passie 

is” is als merk gedeponeerd. 

Daarmede is dit merk (intellectu-

eel eigendom) in de Benelux be-

schermd. De AHV krijgt een mel-

ding zodra een vergelijkbaar merk, combinatie of vorm daarvan wordt 

ingediend, zodat daartegen bezwaar kan worden gemaakt.

NIEUW BESTUUR S.V.O.A.

De Stichting Visserijkundig Onderzoek Amsterdam heeft een nieuw be-

stuur, bestaande uit Caroline Hofman, Bart van Iterson, Robert van der 

Hoek en Ronald van der Fange. Tussen het AHV-bestuur en de Stichting 

zijn de procedures, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastge-

legd.

ALV MIDWEST NEDERLAND

Op 3 juni 2021 heeft de ALV MidWest Nederland plaatsgevonden en ook 

voor deze vergadering heeft de AHV samen met de Algemene Utrechtse 

Hengelaars Vereniging een aantal vragen ingediend met betrekking tot 

de exploitatie reserve, de federatieve afdracht, de continuïteit reserve, 

het junioren stimuleringsprogramma, de bijdrage verbetering sportvis-

serij mogelijkheden, de belangenbehartiging, de huisvesting en de aan-

passing van het huishoudelijk reglement. Vastgesteld kan worden dat 

het merendeel van de hengelsportverenigingen geen gebruik maakt van 

de gelegenheid om vragen in te dienen.

De federatie MidWest heeft een drietal zeer interessante en leerzame 

online workshops Vrijwilligersmanagement georganiseerd, waaraan 

door een vertegenwoordiging van de AHV is deelgenomen.

JEUGD

De jeugdclinic is een groot succes geworden en meerdere jeugdactivi-

teiten staan op het programma. Zodra de coronamaatregelen het weer 

toelaten, worden ook de viswedstrijden weer hervat.

De Jeugdkaravaan vindt op 22 juli 2021 te Uithoorn plaats; meld je aan 

als vrijwilliger voor dit evenement. Informatie hierover is bij ons kantoor 

te vinden.

WEBSITE EN BLAD

De AHV overweegt een eigen website te bouwen dat complementair is 

aan de website van Sportvisserij Nederland.

De AHV is verblijd met de komst van twee nieuwe adverteerders, te we-

ten Henk Peeters uit Hoofddorp en Handy Fish uit Heiloo. Bij Handy Fish 

zijn overigens ook de vergunningen van de AHV te verkrijgen.

OVERLEG MET DE GEMEENTE

Op 1 april en op 27 mei 2021 zijn besprekingen geweest met de ge-

meente Amsterdam. Besproken werden onder meer de visstand beheer-

plannen, de pachtovereenkomst, voortgang aal reservaat, preventie vis-

sterfte en het verenigingsgebouw.

FINANCIËN EN MEER

Het bestuur heeft besloten om in verband met de viering van het 115-ja-

rig bestaan van de vereniging alle huidige en nieuwe leden voor de aan-

schaf van de verschillende vergunningen een flinke korting voor 2022 te 

geven. Daarnaast is wederom een uitgebreide prijzenpot beschikbaar 

gesteld. (zie ook pagina’s 22 en 27)

Met de financiën en de frequente controle daarop zijn we op de goede 

weg. De kascontrolecommissie heeft een mandaat gegeven voor het fi-

nanciële beleid. Het financieel klimaat van de vereniging ziet er goed uit.

REGISTRATIESYSTEEM CONTROLEURS SPORTVISSERIJ

De controleurspassen 2021-2022 van Sportvisserij Nederland aan onze 

gecertificeerde controleurs uitgereikt. Extra aandacht wordt verzocht 

voor de bevoegdheden van de controleurs en om de controlegegevens 

en overzichten te plaatsen in het Registratiesysteem Controleurs Sport-

visserij. In juni is een gezamenlijke controleactie ge-

pland. Leo van der Hilst neemt voortaan de coördinatie 

van de controleurs op zich.

Er is een krachtige 2e sproeier aangeschaft, zodat snel 

en adequaat kan worden gereageerd indien zich een 

zuurstof te kort in het water plaatsvindt.

TOT SLOT

Om over na te denken: Ethiek, moreel kompas, integri-

teit, waarden en normen zijn niet alleen in de politiek 

belangrijk, maar ook in het verenigingsleven. Of niet 

soms? 

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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Dat de Amsterdamse Hengelsport Vereniging 

veel betekend heeft voor haar leden en de hen-

gelsport is alom bekend. Wat echter minder be-

kend is, is de rol die de AHV vervulde in de oor-

logsjaren 40 – 45. Uit gesprekken, brieven en 

het toenmalige mededelingenblad blijkt maar 

eens hoe belangrijk onze sport was. En hoe de 

hengelsport voor de nodige afleiding zorgde 

om het hoofd eens goed leeg te maken van al 

de zorgen en problemen uit die tijd. Maar de 

vereniging deed meer…

Zoals hierboven beschreven betekende de hengel-

sport veel voor onze leden in die tijd. Het toenmalige 

bestuur ging echter verder dan alleen het bieden van 

hengelsport ontspanning in de jaren ’40, uiteraard 

niet zonder de hulp van de nodige vrijwilligers. Een 

citaat uit het verenigingsorgaan ‘mededeelingenblad’ verklaart een hoop 

over de sociale functie die onze vereniging in de oorlogsjaren vervulde;

VOOR DE KRIJGSGEVANGEN

De oproep van het bestuur, om iets voor de krijgsgevangen af te staan is 

bij de leden in goede aarde 

gevallen. Hoewel wij niet 

anders verwacht hadden, 

zoo stemt ons dit toch tot 

groote dankbaarheid, een-

erzijds voor de krijgsgevan-

gen en anderzijds omdat 

het afstaan van een deel 

van de huidige karige rant-

soenen inderdaad een offer 

is. Intusschen zijn de eerste 

pakketten verzonden. Het 

bestuur stelt zich voor te 

gelegener tijd den leden het 

bewijs te kunnen toonen, 

hoezeer deze pakketten 

door de krijgsgevangen op 

prijs gesteld worden. Niet alleen dat deze pakketten voor de krijgsge-

vangen een welkome aanvulling zijn, en eenige variatie zullen brengen 

in hun levensmiddelenrantsoen, ook de moreele kant mag niet vergeten 

worden. Ver van het vaderland en van vrouw en kind verwijderd, zullen 

de pakketten voor hen het bewijs zijn, dat zij door hun landgenooten 

niet vergeten zijn. Het zal hun sterken en hun lot iets verzachten. Totdat 

de krijgsgevangen zelf hun dankbaarheid zullen toonen, neemt het be-

stuur deze taak op zich. Het betuigt den milden schenkers van velerlei 

artikelen hartelijk dank voor de eetwaren, bonnen, sigaren en sigaret-

ten. Nogmaals wordt er aandacht gevestigd om voor dit doel geen geld 

te zenden of geven. De bedoeling is goed maar het zou het bestuur 

in zeer ernstige moeilijkheden brengen, want geldinzamelingen zijn ten 

strengste verboden. Het bestuur zal in ’t volgende mededeelingenblad 

een opsomming geven van den inhoud der verzonden pakketten, welke 

dan tevens als verantwoording tegenover de gevers dienst kan doen. 

Per maand mogen de krijgsgevangen momenteel zes pakketten van 

elk twee kilo ontvangen. Het bestuur rekent er op dat de leden ons in 

staat zullen stellen om langen tijd door te gaan met het verzenden van 

deze pakketten. Zou het niet te betreuren zijn, indien dit werk stopgezet 

moest worden? Dat mag toch in geen geval gebeuren, nietwaar? 

AHV 1906 – 2021AHV 1906 – 2021

 HENGELSPORT IN HENGELSPORT IN
 OORLOGSTIJD OORLOGSTIJD
 1940 – 1945 1940 – 1945
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Amerikaanse bedrijf DuPont uitgevonden. In 1939 startte dit bedrijf met 

de productie van vislijnen. Het werd een moeizame start, mede omdat 

deze vislijnen relatief stijf waren wat het werpen bemoeilijkte. Met de 

introductie van het dunnere en zachtere Stren in 1959 werden deze pro-

blemen door DuPont opgelost. Dit betekende natuurlijk een gigantische 

stap voorwaarts voor de hengelsportwereld.

Rond 1970 ontdekten de Japanners fluorocarbon. De ontwikkeling van 

vislijnen komt nu in een stroomversnelling als ingenieurs van DSM eind 

jaren zeventig een procedure hebben ontwikkeld voor de productie van 

dyneema. Wat in de jaren 90 leidt tot de introductie van gevlochten dy-

neema vislijnen. Het aanbod aan vislijnen is vanaf die tijd enorm toege-

nomen. De vraag is natuurlijk wanneer je de verschillende lijnen in kunt 

zetten en wat de voor- en nadelen van de lijnen zijn?

UNIVERSEEL

Laat ik met nylon beginnen. Nylon is voor eigenlijk elke visserij inzet-

baar. Het is sterk, knoopt vrij eenvoudig, is 

licht en zo goed als onzichtbaar onder water. 

Kortom, als je er op uit gaat om lekker een 

dagje door te brengen aan de waterkant is 

het gebruik van nylon een perfecte keuze. 

Let even op de juiste lijndikte in combinatie 

met de juiste molen en er kan eigenlijk niet 

zoveel misgaan. Aandachtspuntje bij het ge-

bruik van nylon is dat het veel rek heeft. Die rek zorgt ervoor dat je be-

ten vaak minder snel doorkomen waardoor je behoorlijk wat aanbeten 

zou kunnen missen. Bij het feedervissen, op afstanden groter dan 30 

meter, schakel ik al snel over op gevlochten lijn.

DIRECT CONTACT

Gevlochten lijn is eigenlijk een lijn die bestaat uit samengedraaide ve-

zels en dat betekent dat ze oersterk zijn en geen rek kennen. De aan-

beten komen duidelijk door en zijn haast niet te missen. Als je met de 

aast de juiste keuze van vislijn speelt ook de rest van je materiaal 

een grote rol. Ik ben zelf nogal een Pietje Precies bij de keuze van 

mijn materiaal en besteed veel tijd aan de juiste samenstelling hier-

van. Voor elke discipline is dat overigens weer anders. Als ik ga vissen op 

voorntjes met de vaste stok gebruik ik andere lijnen dan die ik inzet bij 

een dagje snoeken in de polder. Nu heeft de tijd op het gebied van lijnen 

de afgelopen jaren natuurlijk ook niet stil gestaan. Naast nylon kun je 

tegenwoordig aan de slag met gevlochten lijnen en fluorocarbon lijnen. 

Er is zo veel keus tegenwoordig, dat ik wel 

begrijp, dat je soms door de bomen het bos 

niet meer ziet. 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nylon is een verzamelnaam voor een 

groep synthetische polymeren en is in de 

jaren dertig van de verleden eeuw door het 

  VISLIJNEN  VISLIJNEN
ONDER DEONDER DE  LOEPLOEP

Regelmatig krijg ik van enthousiaste 

sportvissers vragen over het gebruik 

van vislijnen. De meest gestelde 

vragen gaan dan met name over 

de keus van de lijn. Het lastige met 

dit soort vragen is altijd dat vissen 

geen wiskunde is en dat veel wordt 

bepaald door persoonlijke voorkeur. 

TEKST & FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF
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feeder aan de slag gaat kun je eigenlijk niet meer zonder. Voor gewone 

omstandigheden is een dikte van 6 0/00 genoeg om een heerlijke visdag 

te beleven. Het voordeel van deze lijnen is meteen ook het grootste aan-

dachtspunt. Gevlochten lijnen kennen geen rek en dat betekent dat je 

een voorslag nodig hebt van nylon, power gum of een feederlink. Ergens 

onderweg moet er iets van rek zijn om de aanbeet op te kunnen vangen. 

Als je met de feeder op korte afstand aan de slag gaat kun je ook met 

een soepel pickertje zonder voorslag gaan vissen. De dunne top zorgt 

dan voor de broodnodige rek. Last-but-not-least heeft gevlochten lijn 

door de geringe dikte ook veel minder last van stroming. 

ONZICHTBAAR?

Fluorocarbon is ongeveer 2,5 keer zo zwaar als nylon en dat betekent 

dat het perfect afzinkt naar de bodem. Fluorocarbon is minder goed te 

zien onder water en dat kan betekenen dat vis de lijn ook minder goed 

ziet waardoor je aas al snel met minder wantrouwen wordt bekeken. Flu-

orocarbon wordt vooral door roofvissers, maar ook door karpervissers, 

gebruikt. De lijn zinkt sneller dan nylon, is minder soepel en ligt daar-

door gestrekt op de bodem waardoor de aanbeten bij het vissen met een 

feeder veel beter doorkomen. Fluorocarbon zit qua rekkracht tussen ge-

vlochten lijn en nylon in. Je ziet ook steeds meer feederaars met fluoro-

carbon voorslagen en 

zelfs met fluorocarbon 

hoofdlijnen vissen. 

Hou er rekening mee 

dat fluorocarbon min-

der sterk is dan nylon 

en je dus al snel met 

een dikkere lijn aan de 

slag moet. Dit kan dus 

ook betekenen dat je 

de maat van je molen-

spoel moet wijzigen. 

Er zijn veel fluorocar-

bon lijnen op de markt die claimen fluorocarbon te zijn maar eigenlijk 

nylon met een coating is. Hou er een aansteker bij; smelt de lijn dan is 

het fluorocarbon, als je vlammetjes ziet is het nylon

Zoals je ziet is er genoeg keuze qua lijnen. Ga er gewoon eens mee aan 

de slag en probeer uit wat voor jou de beste combinatie is. Op internet 

kun je genoeg filmpjes vinden waarin uitgelegd wordt hoe je nu precies 

de verschillende lijnen aan elkaar kunt knopen.

Kennemerstraatweg 127
1851 BC Heiloo
tel: 072 533 69 61
www.handyfish.nl

www.facebook.com/Han-
dyfishhengelsportheiloo

@handy_fish_heiloo



Prik de haak voorzichtig door de rug van de shad, zodat de haakpunt
aan de bovenkant van de shad komt te zitten. Schuif de kop van de 
shad vervolgens door naar het verzwaarde kopje op de haak en je 
bent klaar om te vissen!

Hoi AHV V!SK!D,
De zomer is begonnen! De zon schijnt vaker en je zal door vakanties vast meer tijd hebben om naar de waterkant te
gaan. Ook in de zomer is veel vis te vangen. Een vis die vaak goed te vangen is in 
de zomer is de baars. Zowel in veel slootjes naast het huis als in de binnenstad 
van Amsterdam komt deze roofvis veel voor. Het vissen op baars kan op heel veel 
manieren en is ontzettend leuk om te doen! Hoe dat in zijn werk gaat leg ik je 
deze keer uit in V!SSEN voor K!DS! Veel lees- en visplezier!
Daan Rijpkema, Jeugdbestuur AHV

Stap 3:

Shads zijn er in veel soorten en maten te krijgen! Afhankelijk van hoe groot de
baarzen in het water zijn waar je wilt gaan vissen kan je de lengte van je shad
kiezen. De kleur kan je vaak bepalen door de kleur van het water. In helder water
zal een donkere of natuurlijke kleur beter te zien zijn voor de vissen en in troebel
water kan je beter kiezen om te vissen met een felle kleur, zoals fluoriserend geel
of wit. Zo vergroot je jouw kansen om nog meer vis te vangen!

DOEN ZE
DAT ZO?! Om te zorgen dat de haak straks op de goede plek

uit de shad komt, leggen we eerst de shad langs
het jig-kopje. Op de plek waar de haak uit de shad
moet komen kun je alvast een klein gaatje prikken,
zodat je straks weet waar je de haak naar buiten
moet prikken.

De baars is erg goed te
herkennen. Zo hebben ze vrijwel
altijd rode vinnen en zwarte
strepen over het lichaam. Om
zeker te weten dat je een baars
hebt gevangen kun je kijken naar
de rugvin. De baars heeft namelijk
een zwarte vlek in zijn rugvin,
waaraan hij goed te herkennen is!

Lood is niet goed voor de natuur. Over een
aantal jaar mag er niet meer met lood gevist
worden. Er zijn daarom steeds meer
loodvervangers te krijgen in de
hengelsportzaak. Ook steeds meer jigkopjes

Stap 1:Vissen op baars is heel erg leuk
om te doen! Een van de
eenvoudigste manieren is om te
gaan vissen met een shad. Een
shad is een zacht kunstaasje van

V!SSEN voor K!DS

Stap 2:
Prik de haak in de kop en rijg de shad door de bocht van de haak verder
totdat de haakpunt de plek heeft bereikt waar deze uit de rug van de
shad moet komen.

Vissen met Shads

Herkenning

De baars is te herkennen aan de zwarte
vlek in de rugvin.

Loodgebruik

In troebel water kan een groene
shad erg goed werken!

rubber, dat je kunt bevestigen op een jig-kopje. Als je dit goed 
doet en dit kunstaasje rustig binnentikt is de kans groot dat je 
een baars aan de haak slaat! Maar hoe bevestig je een shad 
goed op een jigkopje?

zijn loodvrij. Ga
eens opzoek, en
vraag ernaar in de
hengelsportzaak!
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Zo vang je nog meer baars!
Als je eenmaal een grote school baarzen gevonden heb kan je ze vaak blijven vangen!
Met name de kleinere baarzen zwemmen vaak in grote groepen. Om nog meer
baarzen te vangen op je visdag geef ik hieronder een aantal tips!

Wist je dat een baars groter dan 50 cm kan worden! Het record in Nederland staat op 56
cm! Zeker op de rivieren kunnen baarzen heel groot en sterk worden. Wat is de grootste
baars die jij ooit gevangen hebt?

Wist je dat je om met kunstaas te mogen vissen op bijvoorbeeld baars, snoek en 
snoekbaars een JeugdVISpas nodig hebt? Als je 14 jaar of ouder bent, heb je een VISpas 
nodig. Kijk op ahv.mijnhengelsportvereniging.nl voor meer informatie!

Wist je dat je ook in de binnenstad van Amsterdam goed op baars kan vissen? Zowel op 
het IJ als onder bootjes in de gracht houden deze rovers zich graag schuil! 

V!S-TIP
TAS

Tip 3: Postelastiek
Postelastiek? Ja! Postelastiek! Zelfs met een postelastiek kan je
op baars vissen! Vraag eens een postelastiek aan de postbode
en knip deze in kleine vis-vormpjes. Als je deze bevist op een
dropshot-montage heb je grote kans dat met name de kleinere
baarzen jouw stek snel bezoeken! Gratis kunstaas en erg leuk
om te doen!

Tip 2: In het Donker
Baarzen houden zich vaak schuil voor hun prooien. 
Ze zijn dan wel roofvissen, maar ze staan ook op 
het menu van de snoek en de snoekbaars. Ze 
verschuilen zich graag op donkere plekken, zoals 
onder bruggen of duikers. Grote kans dat je de 
baars hier kunt vinden!

Tip 1: De Worm
Een van de favoriete maaltjes van de baars is de worm. Dit bewegende aas trekt 
onderwater snel de aandacht van deze rover. Je kunt de wormen zowel onder 
een dobber op je haak prikken, maar ook op een dropshot-montage. Dat laatste 
is erg leuk als je houdt van actief vissen!

Wist je dat...

Baarzen zijn vaak goed te vangen onder bruggen
in de binnenstad!

Knip een V-staartje in het stukje postelastiek en
het lijkt nog meer op een aasvisje!

Mijn grootste baars is ...... cm groot

Prik de haak voorzichtig door de rug van de shad, zodat de haakpunt
aan de bovenkant van de shad komt te zitten. Schuif de kop van de 
shad vervolgens door naar het verzwaarde kopje op de haak en je 
bent klaar om te vissen!

Hoi AHV V!SK!D,
De zomer is begonnen! De zon schijnt vaker en je zal door vakanties vast meer tijd hebben om naar de waterkant te
gaan. Ook in de zomer is veel vis te vangen. Een vis die vaak goed te vangen is in 
de zomer is de baars. Zowel in veel slootjes naast het huis als in de binnenstad 
van Amsterdam komt deze roofvis veel voor. Het vissen op baars kan op heel veel 
manieren en is ontzettend leuk om te doen! Hoe dat in zijn werk gaat leg ik je 
deze keer uit in V!SSEN voor K!DS! Veel lees- en visplezier!
Daan Rijpkema, Jeugdbestuur AHV

Stap 3:

Shads zijn er in veel soorten en maten te krijgen! Afhankelijk van hoe groot de
baarzen in het water zijn waar je wilt gaan vissen kan je de lengte van je shad
kiezen. De kleur kan je vaak bepalen door de kleur van het water. In helder water
zal een donkere of natuurlijke kleur beter te zien zijn voor de vissen en in troebel
water kan je beter kiezen om te vissen met een felle kleur, zoals fluoriserend geel
of wit. Zo vergroot je jouw kansen om nog meer vis te vangen!

DOEN ZE
DAT ZO?! Om te zorgen dat de haak straks op de goede plek

uit de shad komt, leggen we eerst de shad langs
het jig-kopje. Op de plek waar de haak uit de shad
moet komen kun je alvast een klein gaatje prikken,
zodat je straks weet waar je de haak naar buiten
moet prikken.

De baars is erg goed te
herkennen. Zo hebben ze vrijwel
altijd rode vinnen en zwarte
strepen over het lichaam. Om
zeker te weten dat je een baars
hebt gevangen kun je kijken naar
de rugvin. De baars heeft namelijk
een zwarte vlek in zijn rugvin,
waaraan hij goed te herkennen is!

Lood is niet goed voor de natuur. Over een
aantal jaar mag er niet meer met lood gevist
worden. Er zijn daarom steeds meer
loodvervangers te krijgen in de
hengelsportzaak. Ook steeds meer jigkopjes

Stap 1:Vissen op baars is heel erg leuk
om te doen! Een van de
eenvoudigste manieren is om te
gaan vissen met een shad. Een
shad is een zacht kunstaasje van

V!SSEN voor K!DS

Stap 2:
Prik de haak in de kop en rijg de shad door de bocht van de haak verder
totdat de haakpunt de plek heeft bereikt waar deze uit de rug van de
shad moet komen.

Vissen met Shads

Herkenning

De baars is te herkennen aan de zwarte
vlek in de rugvin.

Loodgebruik

In troebel water kan een groene
shad erg goed werken!

rubber, dat je kunt bevestigen op een jig-kopje. Als je dit goed 
doet en dit kunstaasje rustig binnentikt is de kans groot dat je 
een baars aan de haak slaat! Maar hoe bevestig je een shad 
goed op een jigkopje?

zijn loodvrij. Ga
eens opzoek, en
vraag ernaar in de
hengelsportzaak!
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agenlang kon ik op de camping naast mijn 

opa aan de waterkant zitten kijken hoe hij 

aan het vissen was. Ook wist hij dat vanaf 

het moment dat ik aan kwam rennen, hij geen 

vis meer zou vangen. Ongeduldig als ik was be-

sloot ik dan zijn spullen over te nemen en het 

zelf te gaan proberen. Maar helaas kreeg ik het 

telkens voorelkaar om alles finaal te verpesten. 

Ook moesten de nodige spullen vaak uit het 

water gevist worden! Mijn moeder vertelde on-

langs nog lachend dat opa hier niet altijd even 

blij mee was. Maar ach, wat heb ik hier als kind 

van genoten!

Toen ik voor het eerst op jonge leeftijd een 

schubkarper ving, was ik helemaal om. Ik her-

inner het mij nog goed, een haak gewapend 

met een broodkorst werd in het water gewor-

pen. Het duurde niet lang voordat er een don-

kere schim onder de broodkorst verscheen en 

de broodkorst in één hap opslobberde. De lijn 

verdween in een razend tempo onder water en 

voor ik het wist gierde mijn slip het uit. De vis 

was zo sterk dat mijn moeder 

mij moest vastgrijpen, anders 

zou ik met hengel en al in 

het water beland zijn.

BETOVERENDE

SPIEGELKARPERS

Jaren later begon het avon-

tuur pas echt in het mooie 

Mokum. Zodra ik maar iets 

van tijd over had was ik te vinden aan één van de vele 

wateren die zich in mijn buurt bevonden. Al snel kwam ik 

erachter dat ik hier met een compleet andere manier van 

D

JONGJONG
GELEERDGELEERD

OUDOUD
GEDAANGEDAAN

Zoals velen onder ons werd 

ook ik al op jonge leeftijd 

gefascineerd door de 

aantrekkingskracht van het 

water, en uiteraard ook door 

wat zich daaronder afspeelde.

TEKST & FOTOGRAFIE TOM SCHRUIJER
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venië/Kroatië. Waar ik het voor elkaar kreeg om ’wat’ vis-

gerei mee te mogen nemen, uiteindelijk was de hele auto 

hiermee afgeladen! In Slovenië wist ze haar eerste karper 

te vangen. Ze was hierover zo enthousiast dat zij het kar-

pervirus te pakken kreeg.

Teruggekeerd in Amsterdam ging ze ook vaker mee naar 

de waterkant en stap voor stap leerde ik haar de fijne 

kneepjes van het vissen en wat er verder allemaal bij komt 

kijken. Samen hebben wij inmiddels al heel wat fraaie 

exemplaren mogen vangen.

vissen te maken had. Kilometers aan water en vissen die 

zich nauwelijks lieten zien, laat staan vangen! Er ging dan 

ook veel tijd zitten in het observeren en aanvoeren van 

stekken.

Het duurde niet lang voordat ik 

betoverd werd door de unieke pa-

tronen van spiegelkarpers en de 

charme die de oude Valkerswaard 

spiegels uitstraalden. Schubkar-

pers, zó robuust en strijdlustig. Er 

ging dan ook een hele nieuwe we-

reld voor mij open.

In de loop der jaren heb ik het be-

stand zien veranderen. De oude 

iconische karpers maakte langzaam 

plaats voor de ‘nieuwe generatie’ 

vissen. Zo werden er vaker spie-

gelkarper projecten georganiseerd 

om het bestand op peil te houden. 

Deze vissen waren van buitenland-

se komaf en hebben een korte en 

hoge bouw. Totaal anders dan de 

Hollandse vissen die ik gewend was 

te vangen. Mede door het voedsel-

rijke water dat Amsterdam biedt 

en de potentie van de vissen zelf, 

wisten sommige van deze project-

vissen in een korte periode flink in 

gewicht toe te nemen. Door de lin-

kerflank van de vis te fotograferen 

en door te sturen met het gewicht 

en de vangstlocatie naar initia-

tiefnemer Joris Weitjens, kwam er 

steeds meer inzicht over de groei 

van de vissen. Ook was er veel ver-

bazing over de grote afstanden die 

sommige van deze vissen hebben 

afgelegd. Ode aan Joris!

HET KARPERVIRUS 

Iets meer dan drie jaar geleden 

leerde ik mijn vriendin Priscilla kennen. Van de vissen zelf 

moest zij toen nog niets hebben, ze vond ze maar eng en 

slijmerig. Wel was ze een groot fan van het buitenleven, 

de natuur, het water en was ze gepassioneerd met foto-

grafie bezig. 

Het vissen begon voor haar tijdens een roadtrip door Slo-
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kan hij op den duur mogelijk zijn vangsten verbeteren of in ieder geval 

onderbouwde keuzes kunnen maken voor de volgende keer dat hij gaat 

vissen. Tijd om eens naar wat apps en hun mogelijkheden te kijken.

DE OBSMAPP APP

Om met mijn persoonlijke favoriet te begin-

nen: ObsMapp, waarmee je al je natuur-waar-

nemingen eenvoudig kunt uploaden naar je 

account op waarneming.nl. Ontzettend mooi 

als je niet alleen visser bent, maar ook ande-

re natuurwaarnemingen wilt melden. Werke-

lijk alle soortgroepen die je kunt bedenken, 

kan je via deze app invoeren. Bij twijfel over 

de determinatie kan je gebruik maken van de 

foto-ID functie die 

meestal, zeker bij 

vissen, heel behoorlijk werkt. En je hebt nog 

altijd de mogelijkheid om bij een waarne-

ming aan te geven dat je twijfelt over de 

juistheid, waarbij een validator een melding 

krijgt en jouw waarneming nog eens nader 

bekijkt. Superhandig.

Dit nog maar een klein deel van de moge-

lijkheden die deze app biedt, maar die zul-

len voor de sportvisser niet altijd relevant 

zijn. Dat is ook gelijk het grote bezwaar te-

gen deze app, het installeren en in gebruik 

nemen is best ingewikkeld en vereist wel 

wat tijd en aandacht. Je kunt er bijvoor-

beeld ook offline-kaarten in opnemen, wel zo handig als je niet of wei-

nig mobiele data in je abonnement hebt.

Wat je in deze app niet kan, is het eenvoudig registreren van bijvoor-

beeld je gebruikte aas en materialen. Ja, er is een opmerkingen veld 

beschikbaar waar je naar eigen keuze wat tekst in kan zetten, maar daar 

houdt het wel mee op.

Het grote voordeel voor de visstandbeheerder is dat in principe alle in-

gevoerde waarnemingen openbaar zijn, dus je kunt die ook inzien en 

benutten voor visplannen. Wil je als sportvisser je beste stekken geheim 

ls voorbeeld heb ik eens 

gekeken naar alle mel-

dingen van vissen via 

de website waarneming.nl 

over het jaar 2020. Het zijn 

er nog best aardig wat, voor-

namelijk aan de rand van 

Amsterdam. Er zitten zicht-

waarnemingen van duikers 

bij, toevallige ontmoetingen 

door niet sportvissers, een 

aantal dode vondsten en wat 

hengelvangsten. Een leuke verzameling van wetenswaardigheden, maar 

daar moet veel meer mee gedaan kunnen worden.

Dat iemand een karper gevangen heeft op de Bosbaan is interessanter 

dan om te weten of dit nu in de buurt van de Start, Finish of juist op de 

1000m was. En het feit dát iemand daar gevist heeft, dat geeft immers 

een beeld van het visserijgebruik van een bepaald viswater. Terwijl die-

zelfde sportvisser bij de vangst van die karper meer belang zal hechten 

aan aas, methode, watertemperatuur en tijdstip. Want met die gegevens 

Al een tijdje loop ik rond met het idee dat er een verbeterde en moderne 

manier van hengelvangstregistratie mogelijk moet zijn. Iedereen loopt 

tegenwoordig rond met smartphones en de foto’s van mooie baarzen en 

karpers zijn niet weg te slaan van diverse Social media. Dus veel vissers zijn 

duidelijk bereid om hun vangsten met de wereld te delen, daar ligt het niet 

aan. Het grootste probleem is om die vangsten in een database te krijgen 

en vervolgens per watersysteem te analyseren. Welke soorten komen waar 

voor, dat is de eerste vraag die je als visstandbeheerder stelt bij het maken 

van een visplan.

TEKST BART VAN ITERSON

A

VISSENAPPSVISSENAPPS
vangstregistratie,vangstregistratie,

visherkenning en visplannenvisherkenning en visplannen
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ling lijkt het. Bovendien is deze functie niet helemaal gratis, maar na 25 

keer gebruik wordt een Pro-account vereist. 

Een grappige feature is de battle, waarmee je vrienden kunt uitdagen 

tot visbattles, misschien wordt dit wel de nieuwe wedstrijdvisserij? 

Al met al lijken de mogelijkheden van deze app veelbelovend. 

VISHERKENNING TO THE TEST

Altijd leuk om iets uit te proberen, zo heb ik laatst een blankvoorn 

gevangen op de Oranjesluizen tijdens de glasaalmonitoring. Die lo-

catie is bij mij behoorlijk goed bekend, ik vis er al een paar voorja-

ren lang elke maandag- en donderdagavond en weet dan ook dat 

er een tijd is zo in april dat de blankvoorn naar de kant komt om 

te paaien. Dan kan je er soms ook best knappe vissen vangen die 

over de 30 cm gaan, geen record-vissen maar toch. Nou heb ik er 

laatst één gevangen die blijkbaar nogal populair is geweest bij de 

aanwezige mannetjes-blankvoorns en daarbij vrijwel al haar schub-

ben was kwijtgeraakt. Althans, dat heb ik er zelf bij bedacht. Maar, deze 

blankvoorn kan wel mooi dienen om de drie bovengenoemde apps eens 

op hun ID te beoordelen. Helaas ging mijn favoriet, ObsMapp, daarbij 

grandioos de fout in, die dacht voor 95% Ruisvoorn te herkennen. Mijn-

Vismaat kwam het beste uit de bus met 98% blankvoorn en SVR komt 

tot 76,6% blankvoorn.

CONCLUSIE 

Al met al zijn deze apps dus veel meer dan leuk speelgoed. Met name 

MijnVismaat en SVR bieden de sportvisser de mogelijkheid om zijn vang-

sten bij te houden en eventuele lastige soorten te determineren. Waarbij 

de mogelijkheid bestaat om beter inzicht te krijgen in de randfactoren 

zoals aaskeuze, weer en tijdstip om je vangsten te verbeteren. Voor de 

allround natuurliefhebber die wil bijhouden welke soorten hij waar en 

wanneer is tegengekomen, is ObsMapp veel geschikter. Het gebruiken 

van de waarnemingen door sportvissers is een mooie bijkomstigheid 

voor de visstandbeheerder en daar lijken SVR en ObsMapp weer veel 

beter voor toegerust. Er is dus geen duidelijk beste app aan te wijzen, 

maar dat ze alle drie een nuttige toevoeging zijn is wel duidelijk! 

Mijn vraag aan iedereen is dan ook om van deze apps gebruik te maken 

en zoveel mogelijk te gaan vissen, vangen en registreren in onze prach-

tige AHV-wateren!

houden, dan kan je je waarnemingen ook vervagen of verbergen. In dat 

laatste geval kan de AHV ook weinig meer met je waarneming, maar de 

beheerders van Waarneming.nl nog wel. 

MIJNVISMAAT

Deze app is gemaakt 

en uitgegeven door 

Sportvisserij Neder-

land. En hierbij is 

vooral gedacht aan de 

gebruiker van de app, 

je kunt er uitstekend 

je eigen vangsten 

in registreren. Inclu-

sief de methode en 

aassoorten die je ge-

bruikt hebt. Ook kent deze app een koppeling met de Vissengids (ook 

van SN), waarmee je wat meer onbekende vissoorten kunt determineren 

op basis van foto’s. Superhandig en eenvoudig in het gebruik, ik zou dan 

ook aanraden om zowel MijnVismaat áls de Vissengids te installeren. 

En natuurlijk heb je ook al de Visplanner op je telefoon staan, alleen al 

omdat je dan je witte boekje en lijst van Nederlandse viswateren niet 

meer mee naar de waterkant hoeft te nemen, alleen nog je VisPas. Maar 

dat terzijde.

Het enige nadeel dat deze app heeft, voor de visstandbeheerder dan 

toch, is dat de vangstgegevens niet openbaar toegankelijk zijn. Dus dat 

je ze niet direct kunt gebruiken voor het maken van visplannen. Mis-

schien eens contact opnemen met SN, of daar toch iets mogelijk is?

SVR

Sportvis Vangsten Registratie. Eerlijk is eerlijk, deze app was mij onbe-

kend. Uiteraard heb ik deze app inmiddels geïnstalleerd en bekeken. 

Deze app is niet alleen op de sportvisser gericht, maar óók op de vis-

standbeheerder. Die kan middels het dataportaal gegevens opvragen 

en benutten voor het maken van visplannen. Dat 

klinkt zeer interessant en wordt ook al gebruikt bij 

bijvoorbeeld voor enkele visatlassen.

Ook deze app kent een visherkenning op basis 

van foto’s, maar dat systeem is nog in ontwikke-
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KASSAKOLDER
verhalen van Henk Peeters

Wie decennialang 

de meest bekende 

hengelsportzaak van 

Amsterdam heeft 

gerund, zit niet 

snel om een praatje 

verlegen. Henk 

tracteert ons graag 

op een paar van 

die merkwaardige 

gebeurtenissen.

OME NELIS

me Nelis was glazenwasser die alle ramen op de eerste 

en hogere etages in zijn wijk had verkocht. Hij deed al-

leen nog de ramen van de beneden etages. Niet omdat 

Ome Nelis hoogtevrees had, maar het snelle innemen van 

menig borreltje maakte hem minder stavast. 

Iedere vrijdag kon je erop rekenen dat Ome Nelis wormen 

en maden kwam halen. Mijn zoon Jos die 4 jaar was, zat 

dan gewoonlijk onder aan de trap van de winkel. En net 

als iedere vrijdag krijgt hij van Ome Nelis een gulden met 

de opmerking “Voor in je spaarpot, jochie.”

Ja, zo’n spaarpotje raakt natuurlijk vol en op een gege-

ven moment hebben we het geld eruit gehaald om op zijn 

spaarrekening te zetten. Toen Ome Nelis de volgende vrij-

dag weer op Jos afliep voor zijn gulden, wilde Jos hem niet 

aannemen. “Mot je hem niet?” vroeg Nelis. “Nee, papa 

haalt het er toch weer uit,” zei Josje. Ome Nelis draaide 

zich naar mij om en beet me toe: “Vuile klootzak.” Hij liet 

z’n wormen en maden liggen en ik heb hem nooit meer in 

de winkel gezien.

BAARSTUIGJE

Mijnheer Pidoux had een klein fabriekje midden in de Jor-

daan. In dit fabriekje produceerde hij mansbakjes voor de 

orgeldraaiers en ook zinken aasketels. Het snoekvissen ge-

beurde vroeger met levende visjes die in aasketels werden 

bewaard en vervoerd naar de stek. Pidoux was bekend in 

heel Nederland, wat mede de oorzaak was dat iedereen 

dacht dat hij ook wel een hele goede visser zou zijn. Niets 

was minder waar.

O

Zondag 28 maart 2021 hebben de duikers van duikteam 

Murene in samenwerking met de AHV weer wilgentakken 

geplaatst in de Sloterplas. Dit gebeurt nu al enkele jaren 

zodat de baarzen hun eitjes af kunnen zetten. Uit onderzoek 

is gebleken dat dit de biodiversiteit erg ten goede komt en 

daarmee ook de visstand van onder meer witvis en roofvis.

et een aantal bossen takken werden de duikers zondag 

gebrieft. De bedoeling is om tussen de 3 en 7 meter 

takken in de bodem te plaatsen. Hierbij maken we 

gebruik van dunne wilgenloten om te voorkomen dat de 

sportvisser er last van heeft.

VERBETERDE OMSTANDIGHEDEN

Bij de start in 2018 was er nog niets bekend over hoe deze 

aanpak zich verder zou ontwikkelen. Vanaf die tijd is er 

regelmatig gemonitord en nu blijkt dat er duidelijk sprake is 

van verbetering rond de plaatsen waar de takken staan. De 

wieren en waterplanten op de kalere bodem worden weer 

gegeten door watervlooien en garnaaltjes die vervolgens 

weer als voedsel dienen voor kleinere vissen. De dunne 

wilgenloten gaan ongeveer 2 jaar mee waarna ze volledig 

begroeid naar de bodem zakken. 

Het ligt in de planning om elke 2 jaar nieuwe wilgenloten te 

plaatsen. Wij houden jullie op de hoogte!

SAMENWERKEN AAN SAMENWERKEN AAN 
EEN BETERE VISSTANDEEN BETERE VISSTAND
TEKST ROBERT VAN DER HOEK FOTOGRAFIE RON OFFERMANS & HANS SPIERENBURG

M
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Inmiddels waren twee andere klanten aan de beurt. “Kan 

ik u helpen?”

“Ja, geef ons allebei ook maar zo’n setje van 75 gulden.” 

Ik heb ondertussen gehoord dat het schatje achter het be-

drog is gekomen, ze heeft hem zonder hengel verlaten.

DAAROM GING IK VISSEN

Ik was eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in de hen-

gelsport, Ja, ik ging wel eens vissen met een paar vriendjes, 

die wilden wel graag dat ik meeging omdat ik dan voor 

gratis maden en wormen kon zorgen. Maar hoe ben ik uit-

eindelijk toch enthousiast hengelsporter geworden? Mijn 

ouders huurden ieder jaar zomers een huisje in Castricum, 

we speelden dan vaak op het strand. Op een dag zag ik een 

jongen die op een paaltje gitaar zat te spelen. Het klonk 

nergens naar, maar toch verzamelden om hem heen wel 

zes leuke meiden die hem allemaal verlekkerd zaten aan 

te kijken. Mijn besluit stond vast, gitaar spelen dat vinden 

meisjes aantrekkelijk, dat is het geheim, dat moest ik ook 

doen. Een vriend van mijn oudste broer had toevallig zo’n 

instrument dat ik voor een zacht prijsje kon overnemen. 

Dat het er een voor een rechtshandige was en ik volledig 

linkshandig ben, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik dus 

met mijn gitaar naar Zandvoort, de vorige eigenaar had er 

nog twee gekleurde linten aan laten hangen, op het ene 

was ik wereldkampioen en op het andere een beroemde 

jazz gitarist. Op het Zandvoortse strand vond ik een mooi 

paaltje, vlak bij de strandhuisjes en ik begon fanatiek te 

tokkelen. Meer publiek dan een hondje, dat tegen mijn 

paaltje probeerde te pissen, kwam er niet. O ja, toch wel. 

Uit een van de huisjes kwam een man aangelopen. Ha! Een 

fan, schoot het opgewonden trots door mijn gedachte, 

maar nee. “Kan je misschien ergens anders je gitaar gaan 

stemmen,” vroeg de man beleefd. 

Dat ging dus niet helemaal goed; ik moest op les. Op zoek 

naar een gitaarleraar kom ik bij Piet de Wit, die op de 

Brouwersgracht vlak bij de winkel woonde. Ik weet niet of 

Piet ooit in de gaten had dat ik linkshandig was en rechts 

probeerde te spelen. Of dat ik misschien à la Jimmy Hen-

drikx de gitaar op zijn kop bespeelde. In elk geval probeer-

de hij mij het liedje ‘Sarinah, een kind uit de Dessa’ te laten 

spelen en gelijk te laten zingen. Waarschijnlijk wilde dat 

niet erg lukken, want na een paar weken oefenen zij hij: 

“Henk, weet je wat jij moet doen. Je moet er een mond-

orgel bij nemen en op die gitaar monteren.” “Waarom 

dan,” vroeg ik gevleid en nieuwsgierig. “Dan houd je je 

bek tenminste.” Einde zangtalent en voor mij de reden om 

de gitaar meteen te verkopen en me op de edele hengel-

sport te storten.

Keteltje, de bijnaam van Pidoux in de Jordaan, werd lid 

van een baars-college, die indertijd in Amsterdam popu-

lair waren. Toevallig was ik ook lid van die vereniging, dus 

kwam Keteltje een paar dagen voordat we gingen vissen 

in de winkel en vroeg om een wedstrijd baarstuigje. Nee, 

niet een met duivenveertjes, maar een met kleine drijver-

tjes. Pietje, die toen bij mij werkte, zou het voor hem ma-

ken. Hij overtuigde Keteltje zelfs dat hij met dit tuigje de 

wedstrijd gegarandeerd zou gaan winnen.

Die zondag, ergens in de Wieringermeer. Ik zag Keteltje 

zijn hengel klaarmaken met het nieuwe tuigje met rood 

witte drijvertjes. Hij schatte de diepte, schoof de drijvertjes 

iets omhoog. Het water was kennelijk dieper, want alle 

drijvertjes verdwenen supersnel onder water. Nog maar 

wat hoger die drijvertjes, weer te ondiep. De drijvers nog 

meer omhoog, weer dieper, een deel hengel erbij, het leek 

wel of het water hier meer dan 5 meter diep was. Op een 

gegeven moment had Keteltje alle hengeldelen in elkaar, 

dieper dan 7 meter. De drijvertjes bleven zakken. Ketel-

tje werd wanhopig en vroeg tenslotte een medevisser om 

hulp. Met de lachkrampen rolde die naast hem door het 

gras. Pietje, aan wie hij zijn hele hebbe en houwe had toe-

vertrouwd, had in plaats van rood witte drijvertjes lood-

hageltjes rood en wit geschilderd en daarvan zijn tuigje 

gemaakt.

Het heeft zeker 2 jaar geduurd voordat Keteltje weer be-

reid was om ons aasketels te leveren.

HUWELIJKSPROBLEMEN

Hij had een prachtige hengelset samen met m’n vader 

uitgezocht, een Pezon et Michel BB2 spinhengel met een 

Luxor werpmolen. Alles bij elkaar voor meer dan 225 gul-

den, dat was zeker in 1962 een behoorlijk bedrag. “Luister 

Peeters,” zei hij tegen m’n vader, “Hier heb je 150 gulden, 

zaterdag kom ik met m’n vrouw en dan verkoop je me 

deze set voor 75 gulden. Laat ook nog wat duurdere hen-

gels zien, maar deze wil ik dan hebben.” Na dit te hebben 

afgesproken verdween hij.

Die zaterdag kwam hij met z’n vrouw binnen en m’n vader 

begon aan het toneelstuk. Duurdere hengelsets werden 

getoond, alles keurde de klant af, dat setje van 75 gul-

den wilde hij per se hebben. “Je mag gerust een duurdere 

nemen,” zei z’n schatje, zoals ze elkaar telkens noemden. 

Ondertussen, het was midden in het seizoen, was de win-

kel aan het vollopen. “Neem toch een betere,” riep zij 

weer, om iedereen duidelijk te laten horen hoe goed zij 

wel voor hem was. “Nee, deze is voor mij goed genoeg.” 

Het setje werd ingepakt en z’n schatje begon af te reke-

nen, terwijl ze maar bleef zeggen dat hij van haar wel een 

duurdere had mogen nemen. 



De Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) heeft in de maand april jeugdige vissers 

uitgenodigd zich in te schrijven voor een jeugdvisdag in mei 2021. Vrij snel liep het 

aantal inschrijvingen op tot boven het maximum aantal van 30 deelnemers. Vanwege 

de RIVM-maatregelen is de AHV verplicht zich aan dit maximum te houden. Mede 

daardoor werd er besloten om voor deze editie de 30 deelnemers in twee teams in te 

delen. Dat kwam de begeleiders goed uit. Zo konden zij meer aandacht en instructies 

aan de sportvissertjes geven. De deelnemers werden geselecteerd op volgorde van 

inschrijving. Degenen die helaas niet konden deelnemen staan nu op een wachtlijst voor 

de eerstvolgende jeugdvisdag. De datum ervan is nog niet bekend, daarover zal de AHV 

melding maken in het V!SSEN magazine en via social media. AHVAHV
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p 15 mei jl. was het eindelijk zover. Op onze mooie locatie, direct aan het water, 

het watersportterrein van de AHV aan de Sloterplas. De voorspellingen van de 

weersomstandigheden leken ideaal te zijn voor een openluchtevenement. Zon-

nig, nauwelijks wind, geen regen en aangename voorjaarstemperatuur. Zo hoort 

lente te zijn. Ware het niet dat de weergoden er toch anders over dachten. Het weer 

voor 15 mei was ineens twijfelachtig en de dag begon grauw en grijs maar toch 

weerhield dat de vrijwilligers niet om met enthousiasme aan de voorbereidingen te 

beginnen. Al dagen voorafgaande aan het evenement was er veel tijd en energie 

ingestoken. Op de dag zelf moest in de ochtend nog wel even alle meubels en 

demonstratiemateriaal op het terrein klaargezet worden. 

WELKOMSTWOORD 

De eerste deelnemers arriveerden al rond half 10. De aanvang was gepland om 

10.00 uur. Toen alle deelnemers aan-

wezig waren, werden zij welkom 

geheten door voorzitter Jaap Que en 

bestuurslid Daan Rijpkema. De deel-

nemers waren vooraf al ingedeeld in 

3 teams omdat de begeleiders in 3 

etappes diverse instructies en tips 

gaven over roofvissen, karpervissen 

en witvissen. Eenmaal aan de tafel 

aangeschoven werd er geconcen-

treerd naar de demonstraties van 

de begeleiders geluisterd. Sommige 

vissertjes hadden nog geen ervaring 

met het knopen van onderlijnen 

voor dropshotten en karpervisserij, 

het uitloden van witvisdobbers, het 

weidelijk verwijderen van haakjes 

uit de vis enz. Dit was hun kans om 

trucjes en handigheidjes te leren zodat ze verantwoord (zelfstandig) kunnen vissen. 

Vooral op zulke dagen, specifiek voor de jeugd, kunnen de kinderen vragen stellen 

waarop de begeleiders, allemaal fervente en ervaren sportvissers, een antwoord 

kunnen geven. Want daar streeft de AHV natuurlijk naar om de jeugdige maar 

vooral beginnende sportvissertjes op educatieve wijze te leren hoe ze met diverse 

technieken succesvol kunnen zijn.

HOE VERLIEP DE JEUGDVISDAG? 

In de loop van de ochtend maakten de grauwe wolken plaats voor opklaringen en 

daalden de eerste zonnestralen neer op het terrein. Dat kwam goed uit want de 

deelnemertjes konden met de zelfgemaakte witvistuigjes op de steiger een poging 

wagen een visje te vangen. Alleen de grondels waren geïnteresseerd in de maden 

van de fanatiek vissende deelnemers. Er werd zelfs een flink uit de kluiten gewas-

sen zwartbekgrondel gevangen. Het kwam qua lengte aardig in de buurt van het 

Nederlands record van 19 cm. Heel bijzonder omdat de meeste vissertjes lieten 

weten nog nooit een grondel te hebben gevangen. De deelnemers konden ook 

op de werpbaan met de werphengel een gewichtje in een emmer werpen. Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Enkele jongens hadden nog niet eerder met een 

werphengel gevist. Nu konden ze met hulp van de begeleiders een spoedcursus 

krijgen om het werpen onder de knie te krijgen. 

O

TEKST DENNIS SCHMITT & DAAN RIJPKEMA



ENTHOUSIASME 

Alle deelnemers kregen de zelfgemaakte onderlijnen mee. Thuis kunnen 

ze er nog een keer naar kijken, ze weten nu met welke materialen de 

juiste onderlijnen gemaakt moeten worden en hoe ze een vislijn aan de 

vaste hengel kunnen bevestigen. Helaas vliegt de tijd voorbij als je een 

paar uurtjes visles geeft. Vooral als je merkt dat de kinderen met veel 

interesse en geduld alle informatie tot zich nemen. En als je ziet hoe de 

jeugd interactief aan zo’n jeugdvisdag deelneemt, dan kun je gerust 

zeggen dat je je doel hebt bereikt. Daar staat de slogan van de AHV 

ook voor, “Als de natuur en vissen jouw passie is”. En ook nog eens de 

lovende reacties van de ouders! Dat motiveert de vrijwilligers nog meer 

om zulke dagen te herhalen. De lunch, die door de zorgzame Jaap en 

zijn partner Hanneke werd bereid, werd dankbaar door de deelnemers 

genuttigd. 

Mede door het gelukkig meevallende weer was de 

jeugdvisdag een groot succes. Men had de gezichten van 

de kinderen moeten zien toen zij ook nog een rijkelijk 

gevulde goodiebag meekregen! Dankzij de gulle bijdra-

ge van de sponsors zullen hopelijk de deelnemers een 

reden hebben om de uren achter hun Playstation vaker 

te verruilen voor een dagje vissen. Buiten in de natuur! 

Heel veel dank aan de volgende sponsoren, waardoor 

deze dag een gouden randje kreeg: Hengelsport 2000, 

Hengelsport Willem, Hengelsport Amsterdam, Rien de 

Wolf Hengelsport en Handy Fish Hengelsport. Genoemde hengelsportwin-

keliers staan te allen tijde klaar om de (beginnende) jeugdige sportvissertjes 

van advies en het juiste materiaal te voorzien. Kijk eens op internet wat een 

uitgebreid assortiment zij bieden.  

TOT SLOT

De AHV zet zich in om alle leden en sportvissers een visrijke toekomst te bie-

den. Dat heeft een kans van slagen als we met de jeugd beginnen. Zij zijn de 

volgende generatie om het sportvissen nog meer vorm en gestalte te geven 

op maatschappelijk verantwoorde wijze. Dat lukt alleen met medewerking 

van vrijwilligers. De AHV is geprezen met een groep zeer gedreven vrijwilli-

gers die onvermoeibaar hun medewerking verlenen aan evenementen, vis-

wedstrijden en diverse activiteiten. Uiteraard 

houdt de AHV zich aan de RIVM-maatrege-

len. Alle vrijwilligers zijn bij aanvang van de 

jeugdvisdag negatief getest of hebben hun 

vaccinatie al gehad. De AHV heeft doelbe-

wust voor een evenement in de buitenlucht 

gekozen met een maximum aantal deelne-

mers per evenement. Verder wenst de AHV 

haar leden een vangstrijk zomerseizoen toe 

en hoopt binnenkort weer een jeugdvisdag 

te kunnen organiseren. Houdt dus onze so-

cial media zoals de AHV Facebookpagina, de 

website en de V!SSEN magazine in de gaten 

voor de aankondiging.
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SSPPOORRTTVVIISSSSEERRIIJJ  
LLOOOODDVVRRIIJJ  

…………………………………………………………………………………………………………..  
Ga naar wwwwww..ssppoorrttvviisssseerriijjllooooddvvrriijj..nnll    

voor meer informatie en een overzicht van loodalternatieven.     

Een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je  
natuurlijk voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar  
niet in thuis, want dit metaal is vervuilend en ongezond  

voor mens en dier. Sportvisserij Nederland zet daarom in op 
 het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een 

 loodvrije hengelsport te komen. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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Sleepy Disease veroorzaakt. Hier is helaas weinig tegen te 

doen, behalve het zoveel mogelijk voorkomen van verdere 

verspreiding. Daarom het volgende advies: wees voorzich-

tig met het vissen op karper en het gebruik van schepnet, 

hengel en onthaakmat, want hiermee kunt u ziektes over-

brengen van het ene water naar het andere. Laat uw spul-

len goed drogen, daarmee kunt u verspreiding van ziektes 

ontzettend beperken.

VISSTERFTE AMSTELVEEN

Blijven we bezig? Helaas, ook uit Amstelveen zijn meldin-

gen van dode karper binnengekomen, in het water rond 

de Brandsmakerk, Westelijk Halfrond en langs de Graaf 

Aelbrechtlaan. Ook hier zijn vrijwilligers van de AHV gaan 

kijken en werd een aantal dode (schub)karpers geconsta-

teerd. Buiten dat viel er weinig te zien. Laten we hopen 

dat het hierbij blijft. In dat geval is het weliswaar jammer, 

maar ook geen reden tot paniek of nader onderzoek. De 

melding is doorgegeven zodat de dode vissen opgeruimd 

kunnen worden.

Al met al dus toch opvallend veel meldingen van dode kar-

per. Reden genoeg om de komende tijd extra alert te zijn 

op wat er op en onder water gebeurd. En als u iets ziet, 

meldt het bij voorkeur aan het AHV kantoor (020-6264988) 

of buiten kantoortijden bij de waterbeheerder, meestal is 

dit Waternet (0900-9394). 

Half mei werd er karpersterfte geconstateerd in de Osdor-

per Binnenpolder en de Lutkemeerpolder. De eerste mel-

dingen kwamen uit het gebied rond de Tom Schreursweg, 

later ook uit de Lutkemeerpolder (het hondenuitlaatge-

bied) en meer richting Amsterdam bij de Ookmeerweg en 

het Ma Braunpad.

e eerste vraag die dan opkomt is wat de oorzaak kan 

zijn, zodat je iets kunt doen. Na een bezoek aan het 

gebied werd al snel duidelijk dat deze sterfte echt se-

lectief de schubkarpers heeft getroffen. Snoek, zeelt, riet-, 

blankvoorn, brasem, ze zwemmen daar ook en doen dat 

nog steeds.

Logisch dus dat de tweede gedachte is dat niet zuurstof-

tekort maar een ziekte de boosdoener is. Dat maakt het 

wel een heel stuk lastiger, want er is nogal een uitgebreid 

scala aan ziekten bekend waaraan karpers kunnen leiden 

en sterven. Parasieten in diverse maten, maar ook bacte-

rie-, schimmel- of virusinfecties. En het slechtste deel van 

dit verhaal? Je kunt het alleen laten vaststellen door on-

derzoek aan levende exemplaren, zeker waar het virusin-

fecties betreft.

VIRUS BESMETTING

Dat is ook precies wat we gedaan hebben. We hebben 

twee nog levende karpers (ja, zelfs bij de meest massale 

sterfte zullen er meestal wel wat exemplaren overleven) in 

dit gebied weten te vangen en ter nader onderzoek naar 

Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad gebracht. 

Daar zijn tests uitgevoerd op drie mogelijke virussen in 

de hoop dat we kunnen aantonen wat hier de directe 

doodsoorzaak is geweest. De uitslag daarvan is inmiddels 

bekend en is het Carp Edema Virus vastgesteld, dat Koi 

MASSALE KARPER-MASSALE KARPER-
STERFTE STERFTE 

D

TEKST & FOTOGRAFIE BART VAN ITERSON

Osdorper Binnenpolder
en Lutkemeerpolder
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eruggaan in de tijd met deze rubriek Knoop onder 

de loep zal voor de loep geen probleem opleveren, 

maar voor de knoop? Bijna alle versies van de bekende 

hengelsportknopen zijn van de laatste 40 á 50 jaar. Het delen 

van informatie sinds 1980 via internet maakte uiteindelijk 

dat bijna iedereen toegang kreeg tot de ervaringen van 

andere hengelsporters die dat met de wereld wilden 

delen. Voor die tijd was er bijna alleen de boekdrukkunst 

en het begrip ‘van vader op zoon’ die de ervaringen 

doorgaven. Veel hengelsporters van toen waren vaak ook 

gewoon broodvissers, puur omdat er anders geen eten op 

de plank kwam. Bijna alle hengelsportknopen stammen af 

van veel in de historische scheepvaart gebruikte knopen. 

De Uni knoop en Linemans loop van toen, komen nu nog 

steeds voor in veel verschillende variaties.

Een van de meest gevreesde knopen van toen werd 

wereldwijd gebruikt. Bijvoorbeeld in de 17e eeuw op de 

Dam, boven het schavot. Zonder te veel op die lugubere 

toepassing van toen in te gaan is dat wel weer een 

afgeleide van de Uni knoop. In die tijd waren alle touwen 

en lijnen van gevlochten sisal, hennep of jute, nylon of 

dyneema bestonden toen niet. Wat toen wel al bestond 

was juist wel, of juist geen frictie of weerstand tijdens het 

schuiven van een knoop of lus. Om met wat toepasselijke 

gezegdes uit die tijd te komen tot ‘De knoop’.

Ik zal u niet langer aan het lijntje houden. De knoop 

doorhakken. Een knoop in je maag hebben of een knoop 

in je zakdoek leggen heeft vast iedereen wel eens van 

gehoord. We hebben het hier over de strop, vandaag de 

dag gelukkig alleen bekend als synoniem en puzzelwoord 

voor groot nadeel of tegenvaller.

Haal de lijn door het oog van een haak, wartel of het item 

dat u aan een lijn wilt verbinden. Maak nu met de lijn 

twee lussen. De eerste langs de hoofdlijn en de tweede in 

tegengestelde richting terug richting de haak. Ongeveer 

halverwege de twee lussen legt u een ruim stuk lijnuiteinde 

haaks over de twee lussen. Dat kruispunt van lijnen neemt 

u tussen duim en wijsvinger. Met uw andere hand neemt 

u het uiteinde beet en legt u 6 tot 8 wikkelingen strak 

rond de lussen. Als de wikkelingen elkaar mooi en strak 

opvolgen haalt u het lijnuiteinde door de bovenste lus, 

het geheel nog steeds tussen duim en wijsvinger onder 

spanning houdend. Nu trekt u met een van de twee kanten 

van de onderste lus voorzichtig de bovenste lus dicht. Als 

u nu de strop/knoop vast neemt en aan de hoofdlijn trekt 

zal de lus zich langzaam sluiten om de grip op de haak of 

wartel niet meer los te laten. 

Rest zich nog het stukje lijnuiteinde kort trimmen en de 

verbindende factor doet zijn werk.

Om met een toen al - en nog steeds - veel gebruikt gezegde 

te eindigen: langzaamaan, dan breekt het lijntje niet.

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’.

T

de verbindende factor in beeld

TEKST & ILLUSTRATIES SJOERD SCHRASSEN

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.

PULL
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handen te nemen en er een frisse wind doorheen te laten 

waaien. Tot in de late uurtjes werd met hulp van vrijwilli-

gers en soms ook alleen de tent letterlijk op zijn kop gezet. 

Gelukkig had Willem al een goed beeld hoe de winkel er 

straks uit zou komen te zien.

Het resultaat mag er zijn; er staat nu een geheel vernieuw-

de overzichtelijke hengelsportzaak klaar voor de klant. 

Naast het reeds bestaande assortiment zijn er diverse nieu-

we uitbreidingen aan toegevoegd. Een verbeterde ser-

viceverlening en meer klantgericht werken is het nieuwe 

credo.

Hengelsport Willem heeft voor elke soort van visserij wel 

een aanbod en een gedegen kennis in huis. De openings-

tijden van deze in Amsterdam-west (nabij de Sloterplas 

gevestigde) hengelsportzaak zijn van dinsdag tot vrijdag 

van 8:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 8:00 tot 17:00. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze vernieuwde hen-

gelsportzaak, kom dan gerust langs. De koffie staat voor 

jou klaar.

De Staatsliedenbuurt in 

Amsterdam; een soort vrijstaat 

waar krakers, punkers en 

andere bewoners zich weinig 

aantrokken van het gezag. 

De toenmalige burgemeester 

Van Thijn werd eind 1984 

zelfs hard–handig de buurt 

uitgezet. In die roerige 

omgeving had ‘oude Willem’ 

zijn hengelsportwinkel in de 

Van Limburg Stirumstraat. 

En het moderne van vissen 

bestond vanzelfsprekend toen 

nog niet; houd het simpel was toen de slogan.

n de jaren 70 werd het tijd voor Willem om te verhui-

zen naar de Johan Huizingalaan 83, de huidige locatie. 

De zaak kwam toen vervolgens in handen van Wil en 

Bep; beiden runden de winkel ruim 20 jaar om vervolgens 

het stokje over te dragen aan Willem van Doorn en Pim 

Eijssens. Je zou haast denken dat de volgende eigenaar 

weer ene Wil/lem zal zijn, maar voorlopig is dat nog niet 

het geval. 

Vastgesteld kan worden dat Hengelsport Willem al jaren 

een begrip is in Amsterdam! Ze zijn begonnen met de visie 

om zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, het plezier 

van de hengelsport te laten beleven. En dat wordt nog 

steeds door deze hengelsportzaak met veel passie gedaan. 

In de afgelopen twee jaar zijn er een aantal dingen veran-

derd. Eind 2019, inmiddels 26 jaar later, is Pim Eijssens met 

pensioen gegaan en is Willem van Doorn verder gegaan 

als enige eigenaar. In 2020 kwam COVID-19 ook bij hem 

langs, waardoor Hengelsport Willem in december van dat 

jaar ook een tijd dicht is geweest. Dat was/is voor alle win-

keliers een flinke aderlating. De uitgaven en inkomsten 

waren niet meer in balans.

NIET BIJ DE PAKKEN NEERZITTEN

Omdat stilzitten voor Willem als ondernemer erg moeilijk 

is, was dit het perfecte moment om de winkel flink onder 

VAN WILLEM I TOT WILLEM III...VAN WILLEM I TOT WILLEM III...

...MAAR DE PASSIE...MAAR DE PASSIE
BLIJFT ONVERANDERDBLIJFT ONVERANDERD

I

TEKST & FOTOGRAFIE JAAP QUE
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EEN SCHONE ZAAK...

Het zijn de welbekende vragen op een verjaardagsfeestje. “Wat doe jij voor de 

kost?” “Heb je hobby’s?” Op de eerste vraag volgt meestal een redelijk saai 

antwoord, of je moet wel een heel leuke baan hebben! Op de tweede vraag hebben 

we vaak een antwoord waar we de avond mee door kunnen. Vaak zijn die avonden 

dan veel te kort, maar soms ook valt het gesprek halverwege al stil. Desinteresse, 

Disney-syndroom, of een stoffige postzegelverzameling zijn hier dan debet aan. 

Daar kunnen we weinig tegen doen, hoe passievol wij hengelaars over onze mooie 

hobby kunnen uitwijden. Dan hoop ik dat er genoeg bier en versnaperingen op 

tafel staan.

issen? Daar moet je toch geduld voor hebben?” luid meestal het antwoord. Een dood-

doener. Alsof wij ontzettend stom zijn! Vaak wordt er doorgevraagd. “Dus dan zit je s’ 

morgens om half zes al aan de waterkant met je tentje en bakkie koffie?” Ik tast af. 

Waar gaat het gesprek heen. Is het oprechte interesse of is het tijdvulling omdat je verder 

toch sociaal beperkt bent? Ik begin maar eerst voorzichtig met het antwoord op de tweede 

vraag. Daarmee peilen we de sfeer. Ondertussen zit ik al te denken aan het uitpeilen van mijn 

dobber, maar dit terzijde.

Ik vertel vol passie over een opkomende zon, de damp op het water, een springende vis en 

het bakken van m’n eitje. Ondertussen houd ik het gezicht van mijn gesprekspartner goed 

in de gaten. Vaak staat dit op vol ongeloof. Ze tikken nog net niet met hun wijsvinger tegen 

het voorhoofd. Dan heb je beet! Zo niet, dan heb je gewoon een leuke avond over dikke 

wintervoorns, rivierbarbelen en mooie spiegelkarpers. En komt er zowaar een fotoalbum 

tevoorschijn. Wil je stoer doen? Dat mag. Heb het dan wel over ponden, kilo’s, meters en iets 

van marlijnen of tonijnen.

Op de eerste vraag moeten wij als sportvissers eigenlijk eensgezind worden. Het moet een 

eensluidend antwoord zijn. Wij zijn helemaal niet stom. Wij genieten van de natuur en zijn 

verdomd slim bezig! “Nee hoor! Ik heb vaak helemaal geen geduld nodig.” Dit is eigenlijk 

het enige juiste antwoord. Wij sportvissers zijn sluw, goed voorbereid en klaar om de buit te 

vangen. Het liefst zo snel mogelijk! En dat lukt! Altijd!, lieg ik er vaak maar een beetje bij.

En zo kabbelt de avond voort. Breng je hobby passievol en positief naar buiten. Het vergt 

enig geduld...

Andres de Rouville

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

leuke 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’.

“V
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Buiten kantooruren Waternet 0900 - 93 94 – optie 1
Calamiteitenteam MidWest 0251-318882

ABONNEMENTEN
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PEETERSHENGELSPORT.NL
DIEMERMEERSTRAAT 1, HOOFDDORP
TELEFOON: 023 555 3804

KARPERVISSEN
ROOFVISSEN
STREETFISHING
VLIEGVISSEN
WITVISSEN

HENGEL
SP      RT

AL BIJNA 150 JAAR. DE OUDSTE, DE BESTE! 
OOK JOUW SPORTVISAVONTUREN BEGINNEN 

BIJ PEETERS HENGELSPORT
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