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Voorwoord
Beste Leden,

Genieten jullie ook zo van het prachtige winterweer?
Wat je ook van de seizoenen mag vinden, de natuur 
volgt toch haar eigen ritme of je je aanpast of niet; dus 
beweeg je mee met de seizoenen.

Voor sommigen is dit een rustmoment en worden 
de visattributen extra goed onderhouden en 
geïnventariseerd. Wat je dan allemaal tegenkomt en 
wellicht overbodig is, zul je nu eigenlijk weg moeten 
doen, maar tja... een visser is ook een verzameldier. 
Anderen daarentegen genieten van de mindere drukte 
langs de waterkant. Goed en wel ingepakt belaagt 
deze categorie de waterkant, want wintervissen heeft 
ook zijn charme, voor zover de kou jou niets doet. 
Een volle thermoskan met koffie of thee, een paar 
goedbelegde bruine boterhammen, winterkleding en 
handschoenen aan en gaan met die hengels; o, ja en 
het visnet niet vergeten!

Wat brengt deze laatste editie van AHV VISSEN 
magazine van 2018 jullie nu? Naast de vaste 
rubrieken van Sjoerd Schrassen ‘Knopenpraat’, 
Andres de Rouville’s ‘Haken en ogen’, AHV Social 
Media en ‘Ben ik dat?’, wordt verslag gedaan van 
enkele AHV-wedstrijden zoals het SKP-weekend, 
de snoekbaarswedstrijd op het Nieuwe Meer en de 
Karper koppelwedstrijd op de Sloterplas. Daarnaast 
verhaalt Gijs Nederlof ons over wintervissen, heeft 
Marcel de Ruyter het over zilveren schatten en neemt 
Hyppo Wanders ons mee met vliegvissen in de winter.

Met een verslag van onze Algemene 
Ledenvergadering en een oproep om bij 
visserijkundige onderzoeken te assisteren is ons 
AHV VISSEN magazine weer goed gevuld. Voor 2019 
gaan we in elk geval spannende zaken beleven, maar 
daarover later meer. De medewerkers van ons blad 
en van de AHV, de vrijwilligers, de ledenraad, en 
het bestuur kunnen terugkijken op een mooi 2018 en 
wensen onze trouwe leden een goed, maar bovenal 
gezond 2019. Wat dan jullie voornemens moge zijn, 
maak die van 2018 maar eerst af, voor zover deze nog 
niet zijn gedaan. 

Jaap Que

Colofon 
Inleveren kopij volgende nummer
Voor 27 december 2018 via ahv@ahv.nl

Melding vissterfte
Tijdens kantooruren 020 - 626 49 88
Buiten kantooruren Waternet 0900 - 93 94 – optie 1

Abonnementen
Verschijnt vijf maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden 
van de vereniging. Losse abonnementen €20,- per jaar. Adreswijzigingen, 
nieuwe abonnementen en correspondentie richten aan het kantoor van de 
Amsterdamse Hengelsport Vereniging. 

E-mail: ahv@ahv.nl
Internet: http://www.ahv.nl
Openingstijden kantoor: Ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur
(ook betalen per kas). Het kantoor is ook telefonisch bereikbaar  
op deze tijden: 020 - 626 49 88.
Adres: AHV, Beethovenstraat 178, 1077 JX Amsterdam.
Per NL84 INGB 0000 5904 99

Contributie VISpas inclusief afdracht
Seniorleden (met ingang van het jaar dat je 18 jaar wordt) €46,-
Juniorleden (met ingang van het jaar dat je 14 jaar wordt) €26,-
Jeugdleden (tot en met je 13e) Gratis
Nieuwe leden (senior of junior) betalen €6,- inschrijfgeld

Aanvullende vergunningen
Vergunning 3e Hengel: Afhalen op kantoor: €35,- per post €37,50.
Geldig op alle wateren van de AHV m.u.v. de Vinkeveense en
Proosdijer plassen.
Verkrijgbaar bij: AHV (ook via e-mail) en winkeliers (€2,50 extra).
Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas, pasfoto, legitimatiebewijs.
Nachtverblijfpas AHV: Afhalen op kantoor; €10,- per post €12,50.
Geldig op: Sloterplas, Kinselmeer, de sierwateren in Amsterdam
Zuidoost en het Amsterdamse Boscomplex exclusief de kweekvijvers 
(Bosbaan, Amsterdamse Bos ten zuiden van de H. Colijnweg, grote en kleine 
Amstelveense Poel), Nieuwe Diep, de Diemen, ARK van km 0 tot spoorbrug 
Weesp, Gaasperplas, Ouderkerkerplas, De Hoge Dijk.
Verkrijgbaar bij: AHV (ook via e-mail) en winkeliers (€2,50 extra).
Noodzakelijke bescheiden: AHV-VISpas, pasfoto, legitimatiebewijs.
Kweekvijvers: Dagvergunning, €12,50 (periode 1 sept. - 30 apr.).

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Houd er dan rekening mee  
dat dit vóór 1 oktober moet gebeuren, schriftelijk of via email.

Botenverhuurderijen
Nieuwe Meer, telefoon: 020 - 604 15 44 of 06 - 81 48 61 32
Het Twiske, telefoon: 075 - 684 48 90
Vinkeveen, telefoon: 0294 - 28 13 95 en 0294 - 29 34 73
De Wijde Blick, telefoon: 035 - 656 26 66
Westeinderplassen, telefoon: 020 - 657 01 15

Redactie: AHV Media Groep

Aan dit nummer werkten verder mee:  
Alvar Besemer, Andres de Rouville, Gijs Nederlof, Henk van Berkel,  
Herman Sentrop, Hyppo Wanders, Jaap Que, Joris Weitjens,  
Marcel de Ruyter, Martin van Haeften, Piet Breedijk, Rick van Wees en 
Sjoerd Schrassen  

Coverfoto
Karpervissen 

Grafische vormgeving
  ROODD, www.roodd.nl - info@roodd.nl

Drukwerkverzorging
Drukzo
Schiedamse Vest 89
3012 BG Rotterdam

Advertentie exploitatie:
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Overname van foto’s, illustraties en gesigneerde artikelen is niet
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duidelijk wordt vermeld: Overgenomen uit ‘AHV VISSEN magazine’, orgaan 
van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging.
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WITVISSEN - Gijs Nederlof

Wintervissen op het  
 A’dam-Rijnkanaal

Eén van de AHV wateren die in 
het gebied van de AHV ligt, is het 
Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. 
Het water is niet ingebracht in 
de VISpas en dat betekent dat je 
lid moet zijn van de AHV om er te 
mogen vissen. Wij zijn natuurlijk 
allemaal lid en dat betekent dat 
je er zo aan de slag kunt gaan. 
De vraag is natuurlijk hoe je er in 
de wintermaanden een visje kunt 
vangen? 

Het parkoers waar je in de 
wintermaanden terecht kunt is het 
stuk voor de rode flats bij Diemen. 

Tik in je GPS de Kanaaldijk in 
Diemen in en alles komt goed. Als 
je dan via de Overdiemerweg naar 
de Kanaaldijk rijdt zit je precies 
waar je zijn moet. Draai linksaf de 
Kanaaldijk op en ga de sluis over 
en je bent meteen op een goed stuk 
van het Kanaal beland. Net voorbij 
de sluis valt in de winter meestal 
nog goed een visje te vangen. 

VOORBEREIDING
Het kanaal is ter plaatse rond de 
150 meter breed en ongeveer zes 
meter diep. ’s Winters kun je er de 
beste resultaten behalen door met 

de feeder op een afstand tussen 
de 25 en 40 meter te gaan vissen. 
Een feederhengel van 3.60 meter, 
nylonlijn 20/00 en korven van 30 
tot en met 60 gram is meestal wel 
voldoende. Neem voor de zekerheid 
ook wat zwaardere korven mee 
omdat het er soms ook nog wel 
eens stevig kan stromen. 

Omdat de vis in deze tijd van het 
jaar vaak voorzichtig aast is het 
wel handig om onderlijnen van 
ongeveer 80 cm te gebruiken. 18/00 
met haakje 16 is goed genoeg. Hou 
haak 18 bij de hand voor het geval 
de beten erg voorzichtig zijn. Maak 
een kilo’tje donker brasemlokvoer 
aan en je bent al een heel eind. Als 
aas een bakje maden, casters, wat 
pinkies en een doosje wormen en 
je hebt alles bij je wat je nodig hebt. 
Ik neem zelf altijd nog wat rode 
spaghetti en nep-zalmeitjes mee. 
Het zou niet de eerste keer zijn dat 
je met dit aas dikke brasems kunt 
vangen. 

AAN DE GANG
We gaan vissen. Breng nu eerst 
een paar korven met wat maden 
en casters en begin dan met twee 
maden aan de haak. Eerst eens 
kijken wat er gebeurt; te veel 

De AHV heeft veel schitterend viswater onder haar beheer waar jij als lid 
van de AHV een hengeltje uit mag gooien. Voor de echte witvissers onder 
ons is er keus genoeg. Heb je wel eens een hengeltje uitgegooid aan de 
Amstel, in de Schinkelpolder, de Hoornsloot of de Amstelveense Poel? 
Op de website van de AHV (www.ahv.nl) staan deze en nog vele anderen 
viswateren beschreven. Erg handig als je eens op zoek bent naar een 
leuk viswater. 

lokvoer brengen is al snel funest 
in deze tijd van het jaar. Bouw je 
voerplek op door elke vijf minuten 
een korfje met wat lokvoer en aas 
te brengen. Het zal waarschijnlijk 

niet lang duren voor je je eerste 
aanbeten krijgt. Breng ook af en 
toe een korfje met wat geknipte 
piertjes; brasem op stromend  
water blijft over het algemeen  

ook gewoon doorazen als het 
kouder is. Het moet wel gek gaan 
als je zo geen leuk netje vis bij 
elkaar kunt vangen. 

OMSTANDIGHEDEN
Hou verder rekening met de 
scheepvaart en de soms koude 
oostenwind die er kan staan. Als er 
nu zo’n diepliggend binnenvaart-
schip voorbij komt is het zaak, 
om direct nadat deze voorbij is, 
een korf lokvoer met wat aas 
te brengen. De zuiging van de 
schepen zorgt er vaak voor dat je 
bestaande voerplek zo goed als 
leeg getrokken wordt. 

Tegen koude kun je je gelukkig 
goed kleden. Het kan aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal soms 
beroerd koud zijn als de oostenwind 
recht op de kant staat. 

Nog een laatste tip: denk om je 
VISpas! Niets is zo vervelend om 
gecontroleerd te worden als je  
de VISpas vergeten bent mee  
te nemen. 

Succes!  Voorzichtig landen

Zorgvuldig onthaken

Materialen
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Een bekend gegeven is dat de tijd 
voorbij vliegt; hoe je het wendt 
of draait (onze voetbalbekende 
nummer 14 zegt dat laatste zo).  
En zo ook het jaar 2018. 

Aan het einde van het jaar is het 
altijd even de balans opmaken; wat 
had anders of beter gekund? Welke 
lessen kunnen wij daaruit trekken? 
Maar ook vooruitkijken naar 2019! 
Welke kansen liggen er in het 
verschiet en wat gaan wij daar als 
AHV met z’n allen mee doen? 

Dat wij ons ook in 2019 niet hoeven 
te vervelen is zonneklaar!

Voor de trouwe bezoekers van onze 
Algemene Ledenvergadering op 
11 oktober 2018 komen een aantal 
dingen bekend voor, zodat ik die 
zaken thans in staccato oplepel.

De moeizame gesprekken met 
het Amsterdamse Bos over de 
vismogelijkheden op de Bosbaan 

worden nog vervolgd; de veelal 
onnodige)balisage in de Bosbaan, 
terwijl er geen wedstrijden worden 
gehouden, is en blijft een doorn in 
het oog. 

De vereenvoudiging van de 
verkoop van losse vergunningen en 
de voorgenomen verlaging van de 
contributie zal per 2019 ingaan. 

Met het uitbrengen en upgraden van 
6 edities van AHV VISSEN magazine 
in 2019 i.p.v. de huidige 5 edities 
in 2018 wordt een zware wissel 
getrokken op de AHV Media Groep. 

Met de stringente handhaving van 
de Visserijwet wordt wederom een 
beroep gedaan op onze controleurs 
en de inmiddels in onze dienst 
getreden boa.

De eerste stap in de nieuwe kijk op 
onze organisatie en doorlichting 
van het AHV-kantoor vormt de 
basis van een AHV-2025. 

Met het gezamenlijk opstellen 
van een calamiteitenplan met 
de gemeente Amsterdam, zullen 
excessen langs de waterkant 
zo snel en vakkundig aangepakt 
worden. 

De doorstart van de gesprekken 
met de gemeente over de bouw 
van een nieuw verenigingsgebouw 
vergt, gelet op de tot nu toe gedane 
ervaring, een lange adem, maar 
een nieuw verenigingsgebouw zal 
er hoe dan ook komen.

De oprichting van een jeugd- en 
witviscommissie vormt een nieuwe 
uitdaging. 

Met de professionalisering 
van kostbare visserijkundige 
onderzoeken, ingegeven door het 
pachtcontract, tracht de AHV de 
jaarlijkse rapportage naar een 
hoger plan te brengen. 

Bijzondere aandacht is er voor 
het verder gestalte geven aan de 
samenwerking met de omringende 
hengelsportverenigingen. Op welke 
wijze dat zal gaan en tal van andere 
vragen die de collega’s en de AHV 
op haar pad tegenkomen, is wel 
een helder antwoord nodig, althans 
in ieder geval een duidelijk besluit. 

Last but not least, zoals de 
Engelsen zeggen, doemt zich 
telkens weer de vraag op: wat 
beteken jij nu voor de AHV en 
niet alleen wat betekent de AHV 
voor jou? Daar hoeft toch niet 
een filosofische beschouwing ten 
grondslag te liggen?

Namens het bestuur,
Jaap Que 

Het diende zich na het eerste AHV-wedstrijdweek-
end in juni/juli al aan: karpervissers die onze plas-
sen en polders kozen waren in het voordeel. Dankzij 
ons karperbeheer zwemmen daar relatief veel, vaak 
prachtig beschubde, spiegelkarpers rond. 

Toch werd het nog heel spannend. Sander Kunst, 
één van de uitgesproken favorieten, kwam na 
een ‘spiegelloos’ eerste weekend, sterk terug. Hij 
eindigde uiteindelijk met vier projectspiegels van 
ons boezemwater. Daarmee werd hij de terechte 
winnaar van de felbegeerde internationale BVK-
wisseltrofee voor de meeste ‘gematchte’ spiegels 
van open water. 

Voor wat betreft het AHV-klassement 2018 was 
de jonge Liam Koelemeijer onder de hoede van 
vader Exan Koelemeijer wederom succesvol aan 
de Sloterplas. Hij steeg van 6 punten in het eerste 
weekend naar 14 punten en pakte daarmee de 
eerste prijs van de AHV-SKP wedstrijd. 

De prijzen zijn ten tijde van het uitkomen van deze 
AHV VISSEN magazine reeds uitgereikt tijdens de 
SKP-infoavond in het Wapen van Diemen op  
19 oktober. In de volgende editie van AHV VISSEN 
magazine een sfeerimpressie daarvan.   

Eindklassement SKP-wedstrijd 2018: 
1. Liam Koelemeijer  ........................................................ 14 punten
2. Sander Kunst  ..................................................................... 12 punten
3. Edwin Oosthoek  ...............................................................  8 punten
4. Gaston Klein  ..........................................................................  8 punten

NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
Het laatste weekend van september beleefden we 
het tweede deel van de AHV-SKP-wedstrijd, tevens 
het internationaal terugmeldweekend georgani-
seerd door de BVK. Het mee te fotograferen item 
was dit keer een sleutel(bosje). De animo was 
weer bijzonder groot al vielen de vangsten, door 
het stille weer met koude nachten, tegen. 

WEDSTRIJDVERSLAG - Karpercommissie

SKP Wedstrijd 2018

Edwin Oosthoek

Gaston Klein

Trotse winnaar Liam Koelemeijer

BVK winnaar
Sander Kunst
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WEDSTRIJDVERSLAG - Roofviscommissie

2e Snoekbaarswedstrijd  
  Nieuwe Meer 

PERFECTE OMSTANDIGHEDEN
Op deze nieuwe wedstrijddag 
waren de weergoden ons wel 
goed gezind, een heerlijk zonnetje 
met een matig windje zorgde voor 
een perfecte dag en de meeste 
deelnemers waren dan ook blij 
dat de wedstrijd een week was 
uitgesteld. 

13 boten hadden zich aangemeld 
voor de wedstrijd en de eerste 
snoekbaars werd al 5 minuten  
na de start aangemeld bij  
Herman Sentrop. 

Gedurende het eerste uur bleven de 
vangst meldingen binnenkomen. 

later op de dag zakte dit echter af 
en werd het steeds lastiger om een 
snoekbaars te verschalken. 

In totaal werden er 44 
snoekbaarzen aangemeld maar 
er werd veel meer gevangen, dat 
kwam omdat alleen de 5 grootste 
snoekbaarzen per boot telde. Van 
de 13 boten waren er 6 die in totaal 
5 vissen of meer melden.

Tijdens de prijsuitreiking kwamen 
de volgende deelnemers als 
winnaars naar voren:
1e PRIJS Rob Muller en  
René van Moorsel  
met een totale lengte van 2.41 cm.
2e PRIJS Daan Verbruggen en  
Michel Oostdijk  
met een totale lengte van 2.33 cm.
3e PRIJS Theo Wouters en  
Anton van Gammeren  
met een totale lengte van 2.25 cm.

EXTRA PRIJS
De grootste snoekbaars  
werd gevangen door  
Ludo Wilmans met een lengte 
van 79 cm nam hij naast de 
beker welke door de vereniging 
beschikbaar was gesteld een 
mooie replica van een grote 

snoekbaars mee naar huis. Deze 
extra prijs was ter beschikking 
gesteld door Hengelsport Piet Vogel 
en Michel Oostdijk van  
Next Level Fishing.

GEEN 5 OP EEN RIJ
Rick Rits en Ed Toenbreker die 
de afgelopen 4 edities hadden 
gewonnen konden deze dag geen 
goed doen. Zij wisten slechts één 
vis aan te melden. Zo zie je maar, 
het blijft gewoon vissen en af en 
toe wat geluk hebben. 

Foto’s: Henk van Berkel

Op 30 september jl. werd de tweede snoekbaarswedstijd van dit jaar 
gehouden. Eigenlijk stond deze wedstrijd gepland voor 23 september 
maar vanwege de voorspelde barre weersomstandigheden werd de 
wedstrijd door de commissie afgeblazen en een week verplaatst.

COLUMN - Andres de Rouville

Haken en ogen
  Het theorieënboekje...

Op een regenachtige zondagmiddag was ik het vissen voor heel even beu. Terwijl de harde zuidwester 
langs mijn deur raasde en de luchtdruk met rasse schreden daalde, zat ik gezellig onderuit gezakt op de 
bank mij te ergeren aan het voetbalcommentaar plus de voorbijkomende statistiekjes. 

Ajax won de laatste twee keer van PSV na een Europees duel. We weten inmiddels wat de uitslag is. 
Ajax had geen schijn van kans tegen Bayern München. We weten inmiddels wat de uitslag is. Je kan er 
grafieken of wiskundige formules op los laten, de bal is en blijft rond. Tijdens die zondagmiddag had ik 
natuurlijk in de striemende regen en de jankende wind moeten staan. De karper was los! Dat wist ik. Ik had 
natuurlijk geen stap in het weiland gezet, maar ik wist het. Ik wist het zeker! 

Een paar dagen later was de energie weer terug. Een ongelooflijke vangdrang die niet te temmen was. Ik 
check voor de zekerheid toch maar even het weerbericht. Een matige wind uit het oosten, een torenhoge 
luchtdruk en een frisse nachttemperatuur. Het blijft droog. Volgens de boeken een kansloze nacht.

Ik was bijna niet gegaan en begon al spijt te krijgen dat ik die zondagmiddag met voetbalwedstrijden 
had gevuld. We weten allemaal wat het weerbericht, zoals hierboven beschreven, met het vertrouwen 
doet. Dat hebben de statistieken uit het verleden tenslotte bewezen. Ik besluit toch te gaan en word blij 
verrast. Met een nacht temperatuur van twee graden, geen belletjes op het water, geen draaiende karper 
zichtbaar, vang ik vijf prachtige vissen. Ik ben met stomheid geslagen. 

De volgende dag kom ik voldaan thuis. Ik ros mijn duim over het glimmende telefoonscherm. Scrollen 
op Facebook geeft de boog aan vangsten tegenwoordig prima weer. Ik zie de ene mooie schubkarper 
na de andere prachtige rijenkarper verschijnen. Het kan gewoon niet! Mijn nageslagen logboeken van 
de afgelopen tien jaar hebben al die tijd gelogen. Alsof je eigen vrouw keihard vreemd is gegaan, Jan 
Schreiner de grootste leugenaar ooit was en Rini Groothuis duizenden oplages met lulkoek heeft verkocht.

Vissen blijft vissen. Neem die gluiperige glasoog dan. Ooit dacht ik, dat er op de Derde Diem alleen 
snoekbaars in september en oktober te vangen was. De overige maanden ging ik gewoon niet. 
Snoekbaarzen aten tenslotte maar twee maanden per jaar. Totdat ooit een maat aan me vroeg over 
snoekbaarsstekken. Ergens op een gezellig terras vertelde ik ronduit over die grote stekelridders van 
de Diem. Het was alleen juni. Een week later zag ik de foto’s...

Is het de klimaatverandering? Dressuur? Of alle vernuftigheden waar zelfs je schoonmoeder een 
vis mee kan vangen? Ik weet het niet en wil het niet weten. Ik probeer het niet te snappen. 
Jullie lezers willen het ook niet weten en gaan het ook niet weten. 

Inmiddels ligt het theorieënboekje bij het oud papier. Dat lucht 
enorm op! Ik wil namelijk niet weten of ik wat ga vangen. Da’s 
de essentie van vissen. Nu zijn jullie aan zet met de drones en 
onderwatercamera’s. Wie durft!

Andres de Rouville   

Meer van Andres?
Andres de Rouville houdt al enige jaren een leuk blog 
bij, surf eens naar linkerflanken.blogspot.nl en volg wekelijks zijn 
avonturen aan de Amsterdamse waterkant. Zijn passie?  
Karpers en dan het liefst spiegels met een SKP-achtergrond,  
vandaar de titel ‘Linkerflanken’.

Geduld is een schone zaak

Beet!
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De Amsterdamse Hengelsport Vereniging doet aan visserijkundig onderzoek. Hierbij maken 
wij gebruik van de diensten van de Stichting Visserijkundig Onderzoek Amsterdam.

De medewerkers van de stichting kunnen echter wel wat meer hulp gebruiken. Momenteel 
wordt er een planning gemaakt waar en wanneer de onderzoeken gaan plaatsvinden.

Hierbij doen wij een dringende oproep aan onze leden om de medewerkers te 
ondersteunen. Laat even weten of je bereid bent om te helpen via ahv@ahv.nl en wij sturen 
jou dan de planning zo spoedig mogelijk toe.   

WEDSTRIJDVERSLAG - Jaap Que

Karper koppel  
  wedstrijd Sloterplas 

Dat er mollen op het Watersport 
eiland bij de Sloterplas zijn, is een 
publiek geheim; vraag het maar 
aan de bezoekers van ‘Het Landje’. 
Maar, vraag je je af wat dat met de 
3-daagse karperwedstrijd te maken 
heeft?

Welnu, in de periodes voorafgaand 
aan en na de wedstrijd werd een 
behoorlijk aantal grote karpers 
op verschillende visplekken aan 
de Sloterplas geland. Dan is 
het wel bijzonder dat juist bij de 
karperwedstrijd, waarbij gelet 
op de niet overvolle bezetting, 
weinig, slechts 3 in totaal, karpers 
het net vonden. Er was in de 
afgelopen periode nauwelijks een 
waarneembaar verschil in het weer 
en de duo’s hadden ruim voldoende 
afstand tot elkaar. 

De magere vangsten tijdens de 
karperwedstrijden zijn inmiddels 
traditie geworden, zodat je naar 
de oorzaak hiervan zoekt. Nu 
het de ervaren vissers met al 
hun technische hulpmiddelen, 
waterkennis en vernuftigheid 
telkens niet lukt om met z’n allen 

meerdere karpers te verschalken, 
zal gezocht worden naar 
buiten hun wil onafhankelijke 
omstandigheden, als u begrijpt wat 
ik bedoel. Juist ja, een of meerdere 
mollen onder ons, die een kongsie 
met de vissen hebben gesloten, is 
het antwoord! De karpers waren 
voordat nog maar één hengel 
het water had gezien, reeds naar 
veilige oorden vertrokken. 

Maar nu naar de wedstrijd. Zonnige 
en heldere dagen, een mooi briesje 
en veel waterrecreatie tijdens de 
wedstrijd op de plas. De eerste 
dag was het blanco, maar gelukkig 
bracht zaterdag daar verandering 
in, in de vorm van twee mooie 
spiegels van respectievelijk 30 
en 25 pond door het duo Marcel 
Aelbrecht/Rody Brusik en Krystian 
Kulikowski/Piotr Olejarczyk.

De zondag landde Dennis 
Moerkerk/Peter Hoks nog net 
een spiegel van 6,8 kg. De 
genoemden personen zijn dan 
ook de prijswinnaars van 
deze wedstrijd. Verder werd 
er nog een meerval 
gevangen en heel, heel 
veel brasems. 
Misschien een 
idee om grote 
brasems 
dan maar 
ook als 
karper mee 
te laten 
tellen. 

En over het verspelen van 
mogelijke karpers zullen we het 
deze keer niet hebben. 

Dank aan de sponsoren 
Hengelsport Willem, Hengelsport 
2000, Hengelsport Piet Vogel en 
Pollard Baits. En uiteraard zou 
deze wedstrijd niet tot stand zijn 
gekomen zonder medewerking 
van Jan Feenstra, Clifton Janssen, 
Gaston Klein, Henk van Berkel, 
Alice Sluiter, Martin van Haeften 
en dat alles onder de bezielende 
leiding van Herman Sentrop. 

De winnaarsPrachtige omstandigheden

In memoriam René Wielenga 

In september 2018 bereikte ons het droevige bericht dat, erelid van 
onze vereniging, de heer Wielenga is overleden. Hij werd 89 jaar.

De heer Wielenga heeft jarenlang een bestuursfunctie vervult 
bij de AHV en de toenmalige federatie Noord-West Nederland. 
René Wielenga was een gedreven bestuurder en promotor van de 
hengelsport op lokaal, regionaal en landelijk niveau.  
Het bestuur van de AHV wensen zijn echtgenote, kinderen en 
verdere familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.

OPROEP
HULP GEVRAAGD

Assisteren bij  
  Visserijkundige  
  onderzoeken

Medewerkers van de Stichting Visserijkundig Onderzoek Amsterdam in actie
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ROOFVISSEN - Marcel de Ruyter

De zilveren schatten  
 van het NZK

KOUD + ZOUT = FOUT
Veelal krijgt de zeeforel de naam 
‘toevalstreffer’ mee, maar ze 
zwemmen er wel degelijk. Je 
vangt ze gewoon niet snel omdat 
je er gericht op moet vissen. 
Zeeforellen houden zich zelfs 
met koud water hoog in het 
water op en verblijven veelal op 
ondiepe delen wanneer zij jagen.                        
Het zijn ware zichtjagers en zoeken 
hun prooi vaak dicht tegen de 
kant waar diverse kleine prooivis 
zich ophouden. Omdat het echte 
zichtjagers zijn is het belangrijk dat 
het water helder is. Zeeforellen 
laten zich zo nu en dan ook zien, 
want zelfs in de winter zie je ze 

soms draaien aan het 
wateroppervlak of 
gewoon keihard jagen. 
In de zomer kan men 
ze aan de kust geregeld 
zien springen en zijn ze 

door het warme water 
juist erg passief en trekken 

ze meer naar open zee waar 
het water koeler is. Ondanks 

zijn naam houdt een zeeforel 
zich gedurende koude periode 

juist graag op in brak water. De 
huid van de zeeforel is niet goed 
bestand tegen koud zout water en 
dus is een water als bijvoorbeeld 
het Noordzeekanaal uitermate 
geschikt om te overwinteren. 

Maar gezien de grootte van 
het water nogal een opgave 
natuurlijk om te ontdekken waar 
een dergelijke vis verblijft en 
daarbij komt dat het meestal om 
solitaire vissen of kleine groepjes 
gaat. Technisch gezien kun je de 
zeeforel tot achter het Centraal 
Station verwachten, maar in de 
praktijk maak je het meeste kans 
op plekken waar zout en zoet water 
zich mengen, stromingen ontstaan 
en waar prooivis zich ophoudt. 

BASIS MATERIAAL  
Materiaal voor zeeforel hoeft niet 
ingewikkeld te zijn. Een spinhengel 
met een lengte van 2.70 meter tot 
3.00 meter en een werpgewicht 
van maximaal 25 gram is meer dan 
voldoende om zelfs een grote vis 
te mannen. De meeste zeeforellen 
zijn echter rond de 40-55 cm. Een 
dergelijke hengel mag eerder te 
slap dan te strak zijn. Zeeforellen 
hebben zeer zachte bekken en zijn 
ware luchtacrobaten, daarom is 

Er was eens... Gefascineerd door verhalen van o.a. Bertus Rozemeijer 
en Arjan Willemsen probeerde ik al ruim 25 jaar geleden als jonge 
knaap mijn eerste zeeforellen te vangen bij IJmuiden. Op latere 
leeftijd nam mijn vader mij geregeld mee naar Denemarken en daar 
kreeg ik alleen maar meer de smaak te pakken. Ergens ben ik toen 
weer de interesse verloren omdat er zoveel andere vormen van vissen 
mij passeerde en vooral het aanbod van nieuw kunstaas enorm 
toe nam. Toch heeft de zeeforel altijd diep in mijn hart gezeten en 
dat is ook de reden dat ik sinds enkele jaren gedurende late herfst 
en winterperiode mij voornamelijk richt op het zeeforel vissen in 
Nederland. Destijds had ik nooit mogen dromen dat ik en mijn maten 

dagen zouden meemaken waarbij wij meerdere zeeforellen zouden 
vangen in eigen land. Oké, eenvoudig is het niet en 

als je graag veel vis vangt moet je dit vooral 
niet doen, op zeeforellen vissen is nu 

eenmaal een moeilijke visserij 
waar je ook ter wereld 

vist. Toch zitten er 
dagen tussen 

waarbij alle 
puzzelstukjes 

juist in elkaar vallen 
en dat zo’n 
‘zilveren schat’ 

in handbereik  
kan komen.

een gehaakte zeeforel absoluut nog 
geen gevangen forel. Een snelle 
3000-4000 model werpmolen heb je 
nodig om zowel langzaam als snel 
te kunnen draaien, licht kunstaas 
weg te kunnen krijgen en obstakels 
te vermijden. Een 10/00 gevlochten 
lijntje en een 1,5 meter lange 
fluorocarbon onderlijn van ca. 28/00 
volstaat. Verder heb je slechts 
een handje vol kunstaas nodig 
zoals lepeltjes, kleine plugjes en 
verzwaarde spinners. Ook doe je er 
goed aan om de haken te verlengen 
met een dubbele splitring om wat 
meer ruimte te creëren. Een enkele 
haak zoals de diverse single hooks 
van Gamakatsu is misschien nog 
wel de beste optie, want een goed 
gehaakte enkele haak blijft naar 
mijn mening beter zitten tijdens 
de dril dan één klein haakpuntje 
van een dreg. Verder adviseer ik je 
altijd een schepnet mee te nemen. 
Zeeforellen, vooral de kleinere 
exemplaren, hebben de neiging 
te gaan krokodillendraaien voor 
de kant. Hoe langer je wacht, des 
te groter is de kans dat deze zich 
weet te ontdoen van de haak. Het 
meeste succes heb ik persoonlijk 
altijd vroeg in de ochtend en tijdens 
schemer. Daarnaast adviseer ik 
je vooral gevarieerd te vissen, 
want bij constant binnen vissen 
heb je meer kans op volgers. 
Door geregeld een spinstop te 
maken, te versnellen of door van 
draairichting te veranderen creëer 
je meer potentiële momenten dat 
de zeeforel kan toeslaan.

RESPECT
In Nederland geldt voor de zeeforel 
het hele jaar rond een gesloten tijd. 
Dit betekent niet dat je er niet op 
mag vissen, maar dat een gevangen 
zeeforel altijd direct onbeschadigd 
dient terug te worden gezet. 
Zeeforellen verdienen alle respect 
en dienen met voorzichtigheid te 
worden onthaakt. 

Veelal is het nog beter om de vis 
geheel niet aan te raken gezien de 
tere huid en schubben die makkelijk 

loskomen. Doe je dit toch, houdt 
deze dan boven het water zodat 
een zachte landing gegarandeerd 
is mocht je de vis laten glippen. 
Zeeforellen zijn zeer glad en 
bewegelijk en daardoor soms zeer 
moeilijk onder controle te houden.

VIS VAN DE TOEKOMST
Ondanks het feit dat de zeeforel 
(en zalm) van nature in Nederland 
voortkwam, is er toch een periode 
geweest waarin het niet zo goed 
ging met deze prachtige trekvissen. 
Vervuiling van water, overbevissing 
en trekroutes onmogelijk maken 
zijn daar de belangrijkste redenen 
voor. Toch zijn wij in Nederland 
weer begonnen met de rivieren 
en beken te herstellen naar 
vanouds en worden barrières 
aangepast zodat trekvissen 
weer kunnen trekken. Een mooi 
voorbeeld is het kierbesluit en 
zeeforelproject waarbij enkele 
duizenden zeeforellen zijn uitgezet. 
Met een beetje goede wil lijkt een 
traditionele vissoort weer  
de vis van de toekomst te  
kunnen worden.  

Klein kunstaas is het devies

Het voorjaar is de beste periode

Rondom een sluizencomplex is er altijd een kans
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 3.8 Controle
De AHV beschikt over een eigen BOA (Jan Spel) 
en daarnaast 13 controleurs. De BOA controleert 
nu alleen nog op niet-ingebrachte wateren. De 
AHV onderzoekt de mogelijkheid om ook op de 
ingebrachte wateren te gaan controleren, tegen 
een vergoeding door de Federatie. De BOA 
werkt nu nog als ZZP-er voor de AHV, maar dit 
staat Dienst Justis niet meer toe. De AHV zal 
betrokkene daarom in dienst moeten nemen.

 3.9 Personeel
Een kantoormedewerkster is uit eigen initiatief 
per 1 augustus 2018 vertrokken. Haar taken zijn 
overgenomen door de andere twee medewerkers. 
Het kan zijn dat het kantoor iets minder vaak 
open is dan men tot nu toe gewend was; b.v. een 
periode in de zomervakantie en kerstvakantie.

 3.10 Herhuisvesting
De gemeente Amsterdam heeft een Watervisie 
opgesteld waarin onder meer staat dat de 
gemeente het Watersporteiland Sloterplas 
wil opwaarderen. De AHV is meteen gaan 
onderzoeken of op deze plek een volwaardig 
clubhuis gebouwd kan worden. Gaandeweg 
bleek dat de AHV de enige partij was die kan 
investeren. De AHV heeft gesprekken gevoerd 
met de gemeente en het zag er in eerste 
instantie veelbelovend uit. Een architect van de 
AHV heeft reeds schetsen gemaakt, die door 
twee stadsarchitecten en Ruimtelijk Ordening 
zijn bekeken. Door personele wisselingen en 
miscommunicatie binnen de gemeente lijkt het  
of de AHV nu weer terug bij af is. Het bestuur  
gaat hierover met het gemeentebestuur in 
gesprek want dit is niet de manier van met  
elkaar zakendoen.

 3.11 Streetfishing
Streetfishing is een nieuw fenomeen binnen 
onze hengelsport en scoort heel hoog. Op 25 
juni 2017 was finale Streetfishing in Amsterdam. 
Op 4 november 2018 vindt weer een dergelijk 
evenement met 100 deelnemers plaats. 
De belangstelling hiervoor overschrijdt het  
aantal beschikbare plaatsen. Er zijn nog  
extra controleurs nodig om de deelnemers  
te begeleiden.

 3.12 Jeugd
De AHV kan terugkijken op onder meer een 
zeer succesvolle jeugdvisdag op 15 juli 2017 in 
Hilversum, het jeugdkampioenschap Amsterdam 
op 24 september 2017 en de jeugdclinic op 30 juni 
2018. Vislessen op school zijn ontzettend leuk om te 
geven en er komen steeds meer aanvragen, maar 
dat betekent wel dat de AHV wel meer vismeesters, 
viscoaches en vrijwilligers nodig heeft. 

 3.13 Visrechten
Door een ruil met een niet meer bruikbaar 
water in de buurt heeft de AHV het visrecht 
op de fortgracht van het Fort aan de Drecht te 
Uithoorn verkregen. De AHV is verder nog in 
onderhandeling over het visrecht op de  
Kromme Mijdrecht.

 3.14 Trailerhelling
Trailerhelling Nieuwe Meer is m.u.v. 
zomervakantie weer opengesteld. Er is daar veel 
overlast. Wellicht wordt deze verplaatst naar de 
Riekerweg met meer toezicht.  

 3.15 Commissie Waterbeheer
De Stichting voor Visserijkundig Onderzoek 
heeft sinds 2017 enkele afvissingen gedaan. Het 
eerste visstandsbeheerplan is gemaakt voor 
Groengebied Amstelland. Hier zijn de visrechten 
van der AHV nu weer met zes jaar veiliggesteld.

 3.16 Bosbaan
De Bosbaan was de hele zomer niet toegankelijk 
voor vissers, omdat het Bos de belijning niet uit 
de baan wilde halen. Op 2 november heeft de AHV 
een gesprek met een vertegenwoordiging van het 
Bos over de planning voor 2019; de AHV streeft 
ernaar dat het water van de Bosbaan vaker 
toegankelijk voor vissers wordt. 

 3.17 Missie en visie 2025
Het bestuur zal een bedrijfsplan voor de AHV 
opstellen. Hiervoor zal een extern bureau 
ook eerst een onderzoek doen naar de totale 
organisatie van de AHV. De onderzoekers 
hierover zullen gesprekken voeren met het 
bestuur, personeel en met een afvaardiging  
van de ledenraad.

 3.18 Pachtcontract
Het laatste en wellicht het belangrijkste 
onderwerp betreft het pachtcontract, dat per  
1 augustus is ingegaan voor zes jaar. Ondanks de 
vele tegenwerking van met name de Partij van de 
Dieren en GroenLinks (er zijn 8 moties ingediend) 
is toch gelukt om een pachtcontract met de 
gemeente af te sluiten.

 3.19 Vrijwilligers
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet. 
De AHV kan nog meer vrijwilligers gebruiken, ook 
voor deelname in het bestuur. Het bestuur bestaat 
nu uit vier personen en dat is gelet op de vele 
bestuurswerkzaamheden eigenlijk te weinig. Het 
bestuur gaat graag met de leden in gesprek op 
welke wijze vrijwilligers te vinden, te behouden 
en te belonen zijn.

 4. VRAGEN AAN HET BESTUUR
 4.1 Robert van der Hoek vraagt of men in de 

toekomst nog contant kan afrekenen aan de 

Verslag   dd. 11 oktober 2018
Locatie:  Restaurant De Bosbaan, Amsterdam
Aanwezig:  26 leden, zie presentielijst
Verslag:  D. van Bezooijen

 1. OPENING
De voorzitter, Jaap Que, opent de vergadering om 
20:10 uur en heet alle leden van harte welkom. 
Er zijn 26 leden aanwezig; 19 leden hebben laten 
weten dat ze vanavond niet aanwezig kunnen zijn.

 2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OP  
  28 SEPTEMBER 2016

Pag. 4: ‘Bart van Itersom’ moet zijn ‘Bart van 
Iterson’. Met deze correctie wordt het verslag 
goedgekeurd.

 3. VERSLAG BESTUUR
De voorzitter doet namens het bestuur verslag 
van de volgende onderwerpen.

 3.1 Samenstelling bestuur
Op 19 april 2018 zijn tijdens de 
Ledenraadsvergadering als bestuursleden 
afgetreden, Paul Kok (voorzitter), Paul Köhnen 
(penningmeester) en Nick de Groote (bestuurslid). 
Het huidig bestuur bestaat uit, van jong naar oud, 
Rick van Wees (penningmeester), Henk van Berkel 
(aspirant-bestuurslid), Piet Breedijk (secretaris) 
en Jaap Que als voorzitter per 19 april 2018.

 3.2 AHV VISSEN magazine
Afscheid is genomen van onze zeer 
gewaardeerde redacteur Rolf Bouman. De AHV 
is Rolf dan ook dankbaar voor zijn jarenlange 
tomeloze inzet. Het blad is vernieuwd en de AHV 
is overgegaan naar een andere drukker, wat een 
kostenbesparing heeft opgeleverd. In 2019 zal de 
AHV 6 i.p.v. 5 edities AHV VISSEN magazine per 
jaar uitbrengen.

 3.3 Financiën
De afgelopen twee jaar is onder de leiding van de 
oud-voorzitter Paul Kok het financieel klimaat van 
de vereniging verder verbeterd; de begroting zag 
er goed uit en ook boekhouder is tevreden over 
het daarin behaalde resultaat.

 3.4 Contributie
Ook voor het komende jaar zal de contributie niet 
worden verhoogd; het bestuur onderzoekt een 
verlaging van de contributie, zodat de contributie 
van de AHV in de pas loopt met de contributie 

van de omliggende hengelsportverenigingen. 
Die eventuele verlaging is afhankelijk van 
de resultaten van de bevindingen van onze 
boekhouder. Via AHV VISSEN magazine zullen de 
leden hierover worden geïnformeerd. Inmiddels 
heeft het bestuur de verkoop van de zogenoemde 
losse dag- en weekvergunningen per 1 januari 
2019 vereenvoudigd. Op het AHV-kantoor kan 
straks in het kader van stroomlijning van de 
financiën alleen nog per PIN worden betaald. 

 3.5  Verhoging afdracht aan de Federatie
De AHV heeft tegen de aangekondigde 
verhogingen geprotesteerd. Niettemin is de AHV 
bereid gevonden om gemaakte afspraken binnen 
de federatie na te komen. Daartegenover staat 
dat de Federatie een bijdrage gaat leveren aan 
kostenposten van de AHV ingevolge het nieuwe 
pachtcontract, zoals voor het opstellen van 
visstand beheerplannen.

 3.6 Sportvisserij Nederland
Binnen SN wordt gesproken over verplichte in-
breng van alle wateren met als sanctie bij het niet 
voldoen, geen afgifte van vergunningen! Samen 
met onder meer de hengelsport verenigingen 
Utrecht en Groot-Rotterdam verzet de AHV zich 
hiertegen. Leden krijgen niet meer automatisch 
de papieren lijst met ingebrachte wateren. In de 
VISplanner-app zijn deze wateren te vinden en 
ondervangt deze app dus de papieren lijst. Leden 
die de papieren versie toch willen ontvangen, 
kunnen contact opnemen met het AHV-kantoor.

 3.7 Hengelsportvereniging Vislust Monnickendam
Een ondernemer in Amsterdam-Noord verkoopt 
vergunningen van deze vereniging, die buiten 
Amsterdam is gelegen. Deze club is in een jaar 
gegroeid van 396 naar 633 leden. Het vermoeden 
bestaat dat hier veel Amsterdammers i.v.m. 
een goedkopere vergunning afgifte bij zijn. 
De AHV keurt deze handelswijze af, nu in 
federatief verband hierover duidelijke afspraken 
zijn gemaakt. HV Vislust is schriftelijk door de 
federatie MidWest verzocht om hierover met 
de AHV rond de tafel te gaan zitten; dit laatste 
is helaas niet gebeurd. Daarom heeft de AHV 
in overleg met de Federatie besloten leden van 
Vislust uit te sluiten van alle AHV-wateren, dus 
zowel ten aanzien van de ingebrachte als de niet-
ingebrachte wateren. Sportvisserij Nederland is 
ook over deze kwestie in kennis gesteld.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE AMSTERDAMSE HENGELSPORTVERENIGING 

Verslag ALV
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balie van het AHV-kantoor. Antwoord: het is de 
bedoeling dat uiteindelijk alleen nog maar per 
Pinpas betaald kan worden. Zie ook 3.4

 4.2 Robert van der Hoek vraagt of de Federatie 
terugkoppelt naar aanleiding van meldingen 
van calamiteiten. De secretaris antwoordt dat 
de Federatie geen terugkoppeling doet naar 
aanleiding van dit soort meldingen. Het bestuur 
zal hier navraag naar doen. Voor de toekomst 
werken de AHV en de gemeente Amsterdam 
samen aan een calamiteitenplan. De verwachting 
is dat dit beter werkt dan de langere route via de 
Federatie in Uitgeest. Het is de bedoeling dat bij 
calamiteiten ook de hulp van andere instanties 
kan worden ingeroepen.

 4.3 Simon Engels vraagt wat het voordeel is van 
het bouwen van een nieuw clubhuis. De voorzitter 
antwoordt dat de AHV aan de Sloterplas een echt 
clubhuis wil bouwen, waar ook ruimte is voor 
allerlei activiteiten van leden. Het wordt dus geen 
kantoorpand, zoals dat thans het geval is, maar 
een verenigingsgebouw.

 4.4 John Licht vraagt of de nieuwe steiger bij het 
Fort aan de Drecht toegankelijk zal worden 
voor mindervaliden. De voorzitter antwoordt 
dat dit zeker de bedoeling is. Hij suggereert 
om de bestaande vissteigers aan een 
toegankelijkheidsschouw te onderwerpen. 
Robert van der Hoek vertelt dat hij daar mee is 
begonnen, maar geen tijd heeft om deze klus af te 
maken. Misschien kan de heer Licht en de heer 
Engels hierbij helpen.

 4.5 Alex van der Velden vertelt dat de AHV een jaar 
of tien geleden ook al eens heeft geprobeerd 
de lijnen vaker uit de Bosbaan te laten halen. 
Het Bos wilde de AHV hiervoor 10.000 euro 
in rekening brengen. Dit is toen door de AHV 
geweigerd.

 4.6 Leo Blom: de AHV beschikt nu over 2 bank-
rekeningen bij de ING. Het bestuur wil dit 
terugbrengen naar 1 omdat dat eenvoudiger en 
goedkoper is. De heer Blom denkt echter dat het 
wel goed is om twee rekeningen aan te houden, 
waarvan een met een laag saldo voor dagelijkse 
betalingen, en 1 met de rest van het saldo waar 
minder makkelijk toegang toe is. De voorzitter 
reageert dat er nu al maxima gelden per pas en 
per overschrijving.

 4.7 Ron Stoorvogel vraagt of er in Amsterdam 
spanningen zijn tussen beroepsvissers en de 
hengelsport. De secretaris antwoordt dat volgens 
het nieuwe pachtcontract beroepsvisserij niet 
meer is toegestaan in Amsterdam. Aan de twee 
beroepsvissers die op AHV-water vissen, kan en 
mag de AHV mitsdien geen nieuwe vergunning 

meer geven. Andersom huurt de AHV ook water 
van beroepsvissers. De samenwerking met deze 
vissers is goed. Voordeel voor onze leden is dat 
de AHV deze wateren niet mag inbrengen.

 4.8 Ko van Vliet vraagt of jubilerende leden een 
attentie krijgen. Dit was vroeger het geval. Het 
bestuur zal hiernaar kijken.

 5. VERKIEZING VAN DE LEDENRAAD
Van de 43 leden hebben er 10 zich afgemeld.  
Er zijn vijf nieuwe kandidaten, te weten:  
Leo van der Hilst, Richard Kamminga,  
Gaston Klein, Exan Koelemeijer en Liong Que. 
Tijdens de vergadering melden zich  
Sander van der Velden en John Licht aan, die zich 
niet van tevoren hebben aangemeld en ook niet 
vijf steunverklaringen van leden hebben.  
De ledenvergadering gaat des verzocht akkoord 
met de kandidaatstelling. Alle 40 kandidaten 
worden verkozen in de ledenraad.

 6. VERKIEZING VAN DE COMMISSIE VOOR  
  HET LEZEN VAN DE NOTULEN

Alex van der Velden en Bart Roest zullen de 
notulen lezen.

 7. VERKIEZING VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP  
  EN VAN OVERTREDINGEN

Deze commissie komt zelden bij elkaar, maar 
moet wel ingesteld worden. De commissie 
bestaat uit vier personen en eventueel vier 
reserveleden. De heer Tenty en de heer Dulfer zijn 
herkiesbaar. Oliver Waard en Alex van der Velden 
zijn kandidaat. Deze vier leden worden benoemd 
in de commissie.

Rob Lokhoff is lid van de Commissie ter 
Behandeling van Overtredingen. Ook deze 
commissie is al lang niet meer bij elkaar geweest 
omdat ze geen rapportages meer krijgen. 
Controleur Robert van der Hoek reageert dat 
er ook weinig aanleiding toe is. Hij ziet weinig 
problemen aan de waterkant.

 8. VERKIEZING VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
Benoemd worden Bart van Iterson, Juul Steyn en 
Fred Buree.

 9. SLUITING
Om 22.20 uur sluit de voorzitter, onder 
dankzegging van ieders inbreng, de vergadering; 
hij wenst iedereen een goede reis naar huis. 

Er is tot slot nog gelegenheid om een drankje te 
halen bij de bar.

VLIEGVISSEN - Hyppo Wanders

Winters vliegvissen,  
  warm aanbevolen!

SNOEKEN ZOEKEN 
Met het dalen van de temperatuur 
verdwijnen ook langzaam aan de 
waterplanten en komen er in de 
polder prachtige snoekstekken 
binnen bereik. Bezit je een aftma 
8 hengel en een vliegenreel die 
voorzien is van een drijvende 
lijn dan heb je alleen nog maar 
een handvol streamers en een 
onthaaktang nodig om de mooiste 
avonturen te beleven. Ook het 
grote water biedt kansen maar 

dan is het wel handig als je vanuit 
een (belly)boot kunt vissen. Zet 
op je reel een snel zinkende 
vliegenlijn (di3 of di7), knoop een 
grote streamer aan je leader en 
zoek dan de taluds op. Vis lekker 
traag over de bodem en de kans 
is groot dat een meter-plus snoek 
zich meldt. Toeval? Nee hoor. In de 
afgelopen jaren deden vliegvissers 
op het grote water niet onder voor 
de kunstaasvissers, in tegendeel.

BAKSTEEN BREED
In de winter schoolt vis graag bij 
elkaar, liefst in de beschutting van 
iets warmer water. In de (jacht)
havens rond het IJsselmeer en de 
Randmeren is dan ook veel vis te 
vinden. Maar ook de steden die 
rechtstreeks in verbinding staan 
met het grote open water worden 
hotspots. Op dergelijke plekken - 
let vooral op de vaak succesvolle 
vastestok vissers - kun je als 
vliegvisser ongekende visdagen 
beleven. Vangsten van tientallen 
baksteen brede blankvoorns zijn 
niet ongewoon. Het winternummer 
van De Nederlandse Vliegvisser 
(uitgave 127) staat geheel in het 
teken van Streetfishing. In die 
uitgave worden vele stekken 
besproken. De moeite waard dus. 
Leden van de VNV ontvangen het 
blad gratis maar je kunt ook een 
los exemplaar bestellen via 
www.vnv.nu/uitgeverij.

TOCH NOG SALMONIDEN?
Het forelseizoen mag dan in het 
buitenland gesloten zijn, voor de 
vlagzalm kun je vaak nog terecht 
op stromend water. En laat nu de 
(late) herfst hèt seizoen zijn voor 
de lady of the stream. Ze zijn in 
deze periode vaak gretiger dan 
in de warme zomermaanden. 
Houd wel rekening met de keuze 
van je vlieg: zowel de nimfen als 
de droge vliegen vallen bedui-
dend kleiner uit dan in de warme 
maanden. Wie een beetje handig 
Googelt vindt al snel trajecten 
waar je aan de slag kunt. De Duit-
se Aar is daar een mooi voorbeeld 
van. Een traject van 16 kilometer, 
prachtig gelegen in een dal in het 
Sauerland. Meer info vind je op 
www.fischzucht-wagner.de

Iets verder weg, in de Duitse 
deelstaat Thüringen ligt een aantal 
rivieren waar je ook in de winter-
maanden (tot 1 februari) terecht 
kunt voor het vissen op vlagzalm. 
Een van die riviertjes is de Ilm. Kijk 
maar eens op www.angelfreunde- 
stadtilm.de. Wel even opletten: 
voor het vissen in Duitsland heb je 
wel een Jahres Angelschein  
nodig. Die zijn aan te vragen bij 
ieder stadhuis van een grotere 
Duitse stad.  

Rond 15 oktober sluit in onze buurlanden het forelseizoen. Voor veel 
vliegvissers is dat het moment om de vliegvisspulletjes op te bergen 
en terug te blikken op een welgeslaagd seizoen. Wat echter vergeten 
wordt is dat er nog een prachtige periode in het verschiet ligt. De 
late herfst- en vroege wintermaanden bieden de vliegvisser namelijk 
ongekende mogelijkheden.

Vlagzalm, de meest elegante salmonide

Landelijke kleurpracht aan de Ilm

Koud weer maar
hartverwarmende vangst
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KNOPENPRAAT - Sjoerd Schrassen

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’.

Ditmaal behandelen we de 
Palomar dropshotknoop, een 
combinatie van een goede 
knoop en een effectieve 
manier van dropshot-vissen. 
Dat deze knoop altijd gemaakt 
wordt met relatief dunne 
monofilament (Nylon vislijn) 
spreekt door de gebruikte 
vismethode voor zich. 
Deze knoop laat de dropshot 
haak, of een gewone haak 
als u deze niet in uw viskoffer 
heeft, haaks op de onderlijn 
staan. Zeker de beginnende 
dropshot visser, hopende 
op een baarsje of misschien 
wel een snoekbaars, zal 
deze snel te maken Palomar 
dropshotknoop knoop weten te 
waarderen.

Neem de Nylon Mono of 
Fluorocarbon vislijn dubbel en 
haal deze door het oog van de 
haak. Haal genoeg dubbele lijn 
door het oog van de haak om 
een lusknoop te kunnen maken. Denk hierbij ook aan de lengte die u uiteindelijk over wil houden tussen de 
haak en het dropshotloodje. Na de lusknoop haal je de haak volledig door de lus. Zet de haak even ergens 
achter vast zodat deze niet in je vinger schiet en trek de knoop langzaam dicht. De draden van de lus moet 
je vlak voor de knoop zich zet, even helpen zodat ze mooi naast de andere achter het oog komen te zitten. 
Het geheel even bevochtigen en stevig aantrekken. Nu neem je de haak vast met punt naar boven en draait 
de knoop 90° omhoog. De hoofdlijn laat je staan en de vislijn richting het dropshotloodje haal je eenmaal 
van boven naar beneden door het oog van de haak. Dit hoef je niet meer stevig aan te trekken want het 
loodje zorgt er samen met deze dropshotknoop voor dat uw haak … mooi haaks op de vislijn blijft staan. 

Zou u graag een andere sportvisknoop in uw verenigingsblad terug willen zien? Mail de naam van deze 
knoop naar ahv@ahv.nl onder vermelding van ‘Knopen onder de loep’ en wie weet. 

De verbindende factor in beeld

BEN ik DAT?
Bent u de gefotografeerde visser in de rubriek ‘Ben ik dat?’
Belt u dan even met het AHV-kantoor (020 - 626 49 88) om 
een afspraak te maken voor de overhandiging van uw prijs. 
Mailen kan ook via ahv@ahv.nl. 

Het kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur. De nieuwe prijs is een hengelsportcadeaubon 
beschikbaar gesteld door de Amsterdamse Hengelsport 
Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws 
vorige editie:

De persoon uit de vorige 
‘Ben ik dat?’ heeft zich 
gemeld en heeft zijn prijs 
in ontvangst genomen. 

AHV INSTAGRAM
Hengelsport is ‘hot’! Terug naar de basis, de 
natuur, het water, kortom het buitenleven. Steeds 
meer hengelsporters zijn online te vinden op 
social media, met vaak als 2e hobby, fotografie en 
video. Daarom is de Amsterdamse Hengelsport 
Vereniging inmiddels ook actief op social media 
platform Instagram. Instagram is bedoeld als 
platform om mooie plaatjes (foto’s) te delen en korte 
videofragmenten van je dag. Wij tonen op ‘Insta’ 
(zoals dat in de volksmond inmiddels heet) alle 
vangsten uit AHV VISSEN magazine gecombineerd 
met de foto’s die onze leden wekelijks insturen en 
dat zijn er een heleboel. 

Dat het goed gaat met de visbestanden 
in Amsterdam en omgeving is ook de 
‘hengelsporttoerist’ opgevallen. Vrijwel wekelijks 
ontvangen wij foto’s van AHV leden uit naburige 
landen zoals België, Duitsland, Engeland en verder. 
Streetfishing op de Amsterdamse grachten en 
het IJ is daarbij het meest populair en ook het 
karpervissen is waarvoor men naar Amsterdam 
komt. Voor meer mooie plaatjes van onze 
(internationale) leden verwijzen we je naar: 
instagram.com/amsterdamsehengelsport

NIEUWS EN MEDEDELINGEN - Alvar Besemer 

SOCIAL MEDIA
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