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Rien de Wolf aan de Papaverweg 43 in Amsterdam-Noord is een begrip in de buitenrecreatie. 
Onze winkel is ruim 3000 m2 groot, waaronder 500 m2 hengelsport op de tweede etage! 

Kom naar onze winkel of surf naar www.riendewolf.nl voor alle denkbare outdoor-artikelen.
 

Rien de Wolf is expert op het gebied van:

Papaverweg 43, 1032KE Amsterdam • Tel.: 020 - 636 19 96 • Fax: 020 - 636 12 63 • info@riendewolf.nl • www.riendewolf.nl

Of je nu op zoek bent naar een dobbertje of een volledig ingerichte visboot, 
Rien de Wolf heeft het én levert het!

Beste Leden,

Als hengelsportliefhebber ken ik een hoop vissers. 
Topvissers, recreatieve vissers en alles wat er tussenin 
zit. Sommige visvrienden spreek ik dagelijks, andere een 
enkele keer per jaar. Het gaat dan natuurlijk altijd over 
vissen: ‘Vang je wat?’ is de meest gestelde vraag over en 
weer. De antwoorden variëren nogal. De ene klaagt steen 
en been, de volgende is best tevreden. En dan is daar 
opeens Daniël Beijk! De beste man hengelt er jaarlijks 
gewoon een stuk of 3000+ brasems uit. Dat doet hij vanaf 
een kleuterschoolstoeltje en met een telescopische hengel 
en een vlokje wit brood. Op pagina 4 lees je hoe hij van plan 
is dit jaar zijn 125.000e (!) vis te vangen.

In deze editie van AHV VISSEN magazine besteden 
we onder meer aandacht aan de terugkomst van een 
Amsterdams icoon: Piet Vogel, waarschijnlijk miste hij 
Mokum gewoon te erg. En we duiken de Sloterplas in met 
Robert van der Hoek om de voortplanting van de baars 
veilig te stellen. Het nieuwe vaste item vanaf nu heet 
‘What’s hot and what’s not?’ Hierin gaan we dieper in op 
trends op het gebied van visveiligheid en wat anno 2017 
echt niet meer kan aan de waterkant.

Op het moment dat dit blad op de mat valt is het hopelijk 
lente, niet alleen volgens de kalender, ook volgens het 
weerbericht. Als het fl uitenkruid haar witte bloemen in 
paraplu-vorm toont en de karpers zich voorzichtig opmaken 
voor de paai, dan is het visjaar pas echt begonnen. Ik heb er 
ongelofelijk veel zin in, jij ook? 

Rolf Bouman, hoofdredacteur

Ledenraadsvergadering
Op donderdag 20 april houdt de 

Amsterdamse Hengelsport Vereniging haar 
Ledenraadsvergadering in Viscentra 

Fort Abcoude. Aanvang 20.00 uur. Deze 
vergadering is alleen toegankelijk 

voor Ledenraadsleden.
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NOG 885 TE GAAN
In 2017 hoef ik nog maar 885 vissen 
te vangen om aan het aantal van 
125.000 geregistreerde vangsten 
te komen. Volgens mij gaat dat 
zeker lukken in Amsterdam. Het 
mooie is wel dat ik deze vissen 
allemaal op een doodgewone 
vlok wit brood vang, verder niets 
bijzonders. Als ik kijk naar 2013, het 
jaar dat ik voor het eerst in VISSEN 
stond, dan komt het vast wel goed 
met 885 brasems en voorns. In 
2013 ving ik 3432 vissen met een 
totaallengte van 1517 meter! Het 
jaar 2014 sloeg werkelijk alles; 3941 
brasems vonden dat jaar het net 
tijdens 89 vissessies, maar liefst 
1728 meter!

KARPER!
Als je met een vlok wit brood vist op 
de bodem dan kan het niet uitblijven 
dat er vroeg of laat een karper 
toehapt. Vorig jaar overkwam mij 
dat twee keer. Eentje van 63 cm en 
nummer 2 was een stukje groter; 76 
cm bij een kilo of 9. Wat een dikzak 
was die laatste! Prachtig om zo’n 
vis op 6 meter diepte te vangen. 
Ik vis nu al weer drie jaar met een 
zogenaamde bolognese hengel 
(zie kader) van 7 meter lang. De 
lijn loopt door alle ogen waardoor 
de kracht die de vis uitoefent mooi 
verdeeld wordt. Ik gebruik geen 
molen, dit kan wel, de lijn heb ik 
eenvoudigweg vastgeknoopt aan 
het startoog. In al die jaren heb ik 

nauwelijks lijnbreuk, eigenlijk alleen 
maar wanneer ik aan de bodem 
vast kom te zitten.

BOLOGNESE HENGEL
De term ‘bolognese’ doet al snel 
denken aan het culinair Italiaans 
erfgoed dat als saus bij de pasta, 
pizza of lasagne wordt geserveerd. 
In sportvisserskringen staat het 
echter ook voor een speciale 
witvistechniek uit Italië. In dat land 
is vissen met de bolognese hengel 
– een ultralange, telescopische 
werphengel die je eigenlijk als 
een vaste stok gebruikt – razend 
populair. De bolognese hengel 
werd begin jaren ’90 populair 
in Italië. De reden hiervoor? De 
Italianen behaalden met deze 
witvistechniek opzienbarende 
resultaten op internationaal 
wedstrijdniveau. Roberto Trabucco 
was de grondlegger en inspirator 
van deze manier van vissen. (Bron: 
Sportvisserij 
Nederland – Hét 
Visblad – Leo 
Wouters)

VREEMDE SNUITERS
Naast brasem, voorn 
en karper vang ik 
ook weleens iets 
dat je nu niet 
direct verwacht. 
Zo ving ik een brasem met een stuk 

BRASEMVISSEN - Daniël Beijk

125.000
 brasems!

De cover van de februari 2013 editie van AHV VISSEN magazine 
werd opgesierd door een foto van Daniël Beijk met een mooie 
brasem die hij achter het Centraal Station had weten weg te 
‘plukken’. Verderop in dat magazine vertelt hij wat jaarlijks zijn 
doelstelling is: ‘Ieder jaar wil ik een kilometer aan brasems vangen.’ 
De redactie ontving veel positieve reacties op dit artikel; voldoende 
reden Daniël te vragen naar een nieuwe bijdrage en of hij nog 
andere doelstellingen heeft. Wel, die heeft hij!

Een baksteen van een voorn

Op de cover! Wat was ik trots

tuinslang op zijn rug. Bij nadere 
inspectie bleek het echter om 
een rivierprik te gaan. Het beest 
had zich vastgezogen op de 
brasem en voedde zich met 
het bloed van de vis. Toch wel 
een beetje een vreemd gezicht 
en echt vaak voorkomen doet 
het niet, dit was de eerste keer 
dat ik het meemaakte na inmiddels 
meer dan 100.000 vangsten! 
Snoekbaars komt wat vaker voor, 
een langzaam zinkende vlok blijkt 
af en toe niet te weerstaan 
en wordt dan woest 
gegrepen. Dat maakt het 
vissen in Amsterdam 
en dan met name op 
het IJ, toch wel 
heel bijzonder 
voor mij.

TOEKOMSTPLANNEN
Ik ben nog geen 70 en ik voel 
mij fi t, vissen blijf ik doen 
tot ik er bij neerval, het zit 
nu eenmaal in mijn bloed. 
Het zou mooi zijn om ooit 
nog eens de 150.000e vis 
te mogen noteren, maar 
echt belangrijk vind ik dat 
niet. Het bijhouden van die 
vangsten en alles optellen is 
meer een hobby binnen een 
hobby dan een doel op zich. 
Zolang de vissen bijten, de 

bakker brood bakt en ik 
nog gezond en mobiel 

ben zal ik hengelen, 
en dan natuurlijk 

achter het CS! 
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Er zwemt ook karper op het IJ Mijn grootste IJ-brasem ooit
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PACHTCONTRACT
Ook het bestuur zet zich volledig 
in om ervoor te zorgen dat we 
een mooi visseizoen tegemoet 
gaan. De onderhandelingen over 
het nieuwe pachtcontract met de 
Gemeente Amsterdam zijn nog niet 
afgerond, maar een defi nitieve 
overeenkomst zal niet lang meer 
op zich laten wachten. Eén van de 
hobbels die van gemeentewege 
nog moet worden genomen, is de 
vraag welke gemeentelijke afdeling 
het pachtcontract gaat beheren. 
De contactpersoon voor de AHV 
zal van deze afdeling komen, erg 
belangrijk dus, we wachten het af.

AMSTERDAMSE BOS
We zijn in overleg om de 
gebruiksmogelijkheden van de 
Bosbaan te verruimen en trachten 
hen te overtuigen van het belang 
voor de Amsterdamse sportvisserij. 
Ook hebben wij het bestuur van 
het Amsterdamse Bos kunnen 
overtuigen dat een verbod op het 
uitzetten van karper niet relevant 
is. Verder wordt er door hen 
overwogen om in sommige vijvers 
‘vis-overlevingsgaten’ te baggeren 
en deze vijvers weer op een diepte 
te brengen die het de visstand 
mogelijk maakt om bij strenge 
winters te overleven.

Voorts zijn we in verregaand overleg 
met het Groengebied Amstelland 
over een exclusieve vergunning. 
Deze vergunning zou de leden van 
de AHV de mogelijkheid bieden 
om te mogen nachtvissen met een 
brolly/paraplu op alle wateren die 
onder het beheer van Groengebied 
Amstelland vallen. Zodra hier meer 
over bekend is delen wij dit mede 
in AHV VISSEN magazine en op de 
website.

JEUGDVISSERIJDAG
In overleg met andere 
Hengelsportverenigingen en 
Sportvisserij MidWest wordt op 15 
juli a.s. in Hilversum de jaarlijkse 
jeugdvisserijdag georganiseerd. 
Er wordt die dag voor de 
jongeren, onder professionele 
begeleiding, een keur aan clinics 
georganiseerd. Uiteraard ook 
hierover meer nieuws via dit 
magazine en www.ahv.nl zodra er 
meer bekend is.

IN DE ETHER
Het bestuur is tevreden over het 
resultaat van de ledenwerfacties 
van 2015 en 2016 via de lokale 
tv- en radiozender. Het heeft 
ongetwijfeld bijgedragen aan de 
ledentoename in het afgelopen 
jaar en daarom zal de actie dit jaar 

worden voortgezet. Er worden twee 
nieuwe tv-spotjes gemaakt en het 
plan is deze zowel via AT5 als RTV 
Noord-Holland uit te laten zenden.

SVOA
De Stichting Visserijkundig 
Onderzoek Amsterdam (SVOA) is 
begin dit jaar enthousiast van start 
gegaan en heeft in opdracht van 
de AHV al enkele proefvisserijen 
uitgevoerd. De gegevens worden 
momenteel verwerkt in visstand 
beheersplannen welke later aan de 
vereniging worden aangeboden. 
Verderop in dit magazine 
een verslag over de eerste 
proefvisserijen.
 
CONTROLEURS
Het bestuur is verheugd dat de 
groep controleurs in 2016 en 
begin 2017 weer is gegroeid. De 
samenwerking tussen hen en onze 
BOA is goed en men wil absoluut 
vasthouden aan de huidige 
beschikbaarheid van de BOA. 

SLOTERPLAS
In maart heeft een groep duikers, 
onder leiding van Robert van der 
Hoek, takken geplaatst om de 
paai van baars in de Sloterplas te 
stimuleren. Op ondiep water zijn 
twijgen gestoken waarop baars 
kuit kan afzetten. Hierdoor wordt 
de voortplanting van baars in dit 
gebied bevorderd. Slaagt deze 
proef, dan kan dit in een later 
stadium ook in andere wateren 
plaatsvinden.

Het bestuur van de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging  

NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
Het voorjaar is begonnen en de lente is in volle gang. De tulpen komen 
in bloei en langzaam maar zeker ontspruiten de blaadjes aan de bomen 
en kleuren de oevers langs het water weer frisgroen. De zomertijd is 
ingegaan en de dagen zijn weer langer. De Tweede Kamerverkiezingen 
liggen ook al weer achter ons en dus wordt het hoog tijd om de 
gedachten te verzetten en lekker te gaan vissen. Wellicht is het nu 
het juiste moment om je materiaal te inspecteren, om te controleren of 
alles nog in orde is en mogelijk loop je eens bij de hengelsportwinkel 
in jouw buurt binnen. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Is er een 
nieuw artikel waar jij je voordeel mee kan doen? Hoe het ook zij, 
we gaan weer vissen!

AANKONDIGING

Roofvis
  Thema Avond

Op 26 april is er weer een 
roofvisavond van de AHV gepland. 
Tijdens deze avond zullen er twee 
prachtige presentaties over het 
snoekvissen in de polder gehouden 
worden. Twee verschillende 
manieren om snoek te vangen in 
kleinschalig polderwater komen 
aan bod, belicht door twee echte 
cracks van de Snoekstudiegroep 
Nederland België (SNB). 

Hans Rademaker en Thomas 
Knijnenburg zijn allebei lid van 
de Snoekstudiegroep Nederland 
België (SNB) en kunnen gerust 
roofviscracks worden genoemd. 
De SNB is een vereniging van 
roofvissers in Nederland en België. 
Deze vereniging geeft een prachtig 
magazine uit en organiseert 
visdagen en evenementen 

waarbij het uitwisselen 
van technieken en 

ervaringen voorop 
staat, uiteraard 

wordt hierbij de gezelligheid niet 
uit het oog verloren. Leden van het 
promotieteam van de SNB geven 
geregeld presentaties in het hele 
land over het vissen op roofvis 
en deze keer dus voor de 
leden van de AHV. Voor meer 
info over de SNB kijk je op: 
www.snoekstudiegroep.nl

DOODAAS VISSEN
Hans Rademaker, SNB-lid van 
het eerste uur en doodaas-
specialist vertelt ons alles over 
het dobbervissen met natuurlijk 
aas. Hans vist vaak in de Noord-
Hollandse polders en kleine 
dorpswateren. Hij vist heel actief 
en verplaatst zich veel tijdens een 
visdag. Getuige zijn uitstekende 
vangsten is hij hierin uiterst 
succesvol. Tijdens de avond neemt 
hij ons mee in zijn visserij en zal 
naast een presentatie ook diverse 
materialen tonen. 

KUNSTAAS IN DE POLDER
Welhaast de basis van het vissen 
op snoek in Nederland is het 
vissen met kunstaas in de Noord-
Hollandse polderwateren. Thomas 
Knijnenburg weet daar alles van. 
Hij woont bovendien midden in 
dit gebied en kan ons er van alles 
over vertellen. Gewapend met 
eenvoudig maar doeltreffend 
materiaal weet hij menig snoek tot 
actie te verleiden. 

Op woensdag 26 april vindt er weer een Roofvis Thema Avond plaats 
in Het Wapen van Diemen. Deze keer zullen de heren Rademaker en 
Knijnenburg prachtige presentaties geven over snoekvissen in de polder.

LOCATIE
Het Wapen van Diemen
Ouderkerkerlaan 8
1112 BE Diemen

DATUM EN TIJD
Woensdag 26 april 2017
Zaal open om 19.30 uur
Start presentaties om 20.00 uur

AANMELDEN
Via ahv@ahv.nl óf
Via 020 – 626 49 88
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COLUMN - Andres de Rouville

Haken en ogen
  Bijgeloof…

Zoals altijd voorzie ik mijn rechtervoet als eerste van een vislaars. Voordat de linkervoet aan de beurt is, spelen 
er zich in een mum van tijd nog diverse rituelen af in huize De Rouville. Zo steek ik mijn onderlijnenmap altijd 
aan de rechterkant van mijn vistas, de thermoskan met koffi e gaat uiteraard naar links en het zakje aas gaat in 
het midden. Hierna rook ik één peuk, drink twee bakken koffi e en als slotakkoord volgt het aantrekken van mijn 
linkerlaars. Het is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven gaan. Trek ik per ongeluk eerst mijn linkerlaars aan 
of drink ik thee? Dan bestaat er een grote kans dat mijn visdag in de soep loopt. 

Sportvissers zijn onzekere mensen. Bij het minste of geringste slaat er twijfel toe. Blaast de wind uit de juiste 
richting? Is de maanstand gunstig? Schijnt de zon vandaag? Is het bewolkt? Nee? Dan wordt het tijd voor een 
schietgebedje. Sommige mensen kussen hun aas of hengel, fl uisteren wat liefs naar het water toe of staan 
met beide handen omhoog naar de hemel geheven. Hopen op die ene vis. Die droomvis die er wel degelijk 
rondzwemt, maar niet wil toehappen.

Vissen is een soort van sport. Sporters en atleten zijn twijfelaars. Al is de vorm van een sporter nog zo goed, 
er is altijd dat gevoel dat er iets mis kan gaan. Twijfel is een slechte raadgever. Atleten houden van zekerheid. 
Zekerheid geeft resultaat. Atleten lijken wel een beetje op vissers. Waarom trekt Sven Kramer altijd eerst zijn 
rechterschaats aan en hijst hij zich in het schaatspak met zijn linkerarm in de linkermouw eerst? Waarom 
stapt Rafael Nadal altijd over de baseline heen, veegt zijn pols maar liefst zeven (nooit 6 of 8) keer af over zijn 
voorhoofd en friemelt tien keer aan zijn oren voordat hij gaat serveren? Bijgeloof! Natuurlijk schaatst Sven 
niet trager wanneer hij eerst zijn linkerschaats aantrekt en speelt Nadal niet minder fi nales als hij stopt met 
zijn rituelen, maar het is wel degelijk belangrijk! Rationeel gezien is bijgeloof pure onzin, maar de mens is niet 
rationeel. De mens heeft houvast nodig en put kracht en moed uit gewoontes en rituelen.

Gewoontes die uiteindelijk overgaan in gewenning. Gewenning geeft resultaat en resultaat is waar het uiteindelijk 
allemaal om draait in de wereld van toptennis, hardrijden op de schaats en natuurlijk vissen! Afi jn, ik ben geen psy-
choloog, ik ben maar een eenvoudige columnist met mijn eigen rituelen en feitelijk onzinnige gewoontes; gewoon-
tes waar ik mij overigens heel prettig bij voel. Gelukkig sta ik niet alleen en hoef ik mij bij voorbaat geen zorgen te 
maken om als emotioneel wrak te worden uitgemaakt. Even naar Zuid-Amerika om mijn gelijk te bewijzen…

Al eeuwenlang voeren Braziliaanse indianenstammen rituelen uit voorafgaand aan de jacht. Rode smeersels op 
het gezicht in combinatie met een fl itsende indianentooi. Zekerheid en succes worden ingebouwd voor 
de jacht in het gevaarlijke Amazonewoud met rituele dansen vooraf. De familie moet eten en alle 
trucs, of ze nu daadwerkelijk nut hebben of niet, worden uit de kast gehaald. Die stammen bestaan 
al duizend jaar, ze zullen dus wel gelijk hebben.

Een rubberen vislaars uit de Nederlandse polder, een indianentooi uit de Amazone 
of de klapschaats op het ijs van Thialf hebben uiteindelijk één 
gemeenschappelijk doel. Resultaat! En resultaat wordt dus behaald, 
niet alleen door kunde, ervaring en inzet, maar zeer zeker ook door 
bijgeloof. Ik ga zo vissen, of toch niet? Kom er net achter dat mijn 
onderlijnenmapje links in mijn vistas zit…         

Andres de Rouville

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

Na het succes van eerdere, 
soortgelijke acties heeft AHV-lid 
Robert van der Hoek samen met 
Duikteam Murene de AHV benaderd 
om wederom op een aantal plekken 
in de Sloterplas wilgentakken in de 
grond te plaatsen. Van der Hoek 
legt uit: ‘Dit doen we om meer 
plekken te creëren voor de baars 
om hun eieren af te zetten zodat ze 
een grotere kans hebben om uit te 
komen waardoor er meer vissen 
overleven en opgroeien tot mooie 
volwassen baarzen.’

De Sloterplas is een prachtig water, 
zowel boven als onder water, maar 
helaas zijn er voor veel vissen 
weinig of geen plekken om kuit 
af te zetten zodat het vaak op 
de bodem terechtkomt. Daar 
valt het meteen ten prooi 
aan de zwartbekgrondel 
die tegenwoordig massaal 
voorkomt. 

Van der Hoek: ‘De zondag 
was een groot succes, 
we hebben op een 

aantal plekken takken geplaatst 
en daarbij hebben we natuurlijk 
goed nagedacht zodat we de 
kantvissers niet in de weg zitten en 
de takjes zo uitgekozen dat ook de 
roofvissers die trollen er geen last 
van hebben. Sterker nog, op lange 
termijn hebben zij er juist voordeel 
van, want het is ons gebleken dat 
de snoek de takken onderwater 
erg aantrekkelijk vindt. We hebben 
totaal op vier plaatsen takken 
geplaatst die 
we de 

komende tijd gaan monitoren en 
fotograferen. We houden contact 
met de AHV en zullen later onze 
bevindingen melden.’

PAAIPLEKKEN CREËREN - Foto’s: Hans Spierenburg

Duikers plaatsen 
 takken Sloterplas

Op zondag 5 maart 2017 zijn er takken geplaatst in de Sloterplas door 
duikers om baarzen meer paaigelegenheid te bieden, een kort verslag.

De koude Sloterplas in!

De briefi ng, de takken liggen al klaar
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ONDERZOEK

Visstand onderzoek  
  AHV-wateren

AMSTELVEEN WESTWIJK
In totaal werden hier 15 
verschillende vissoorten gevangen, 
duidelijk een gevarieerd bestand! 
Van de bekende sportvissoorten was 
blankvoorn het meest talrijk, direct 
gevolgd door baars. Gemiddeld 
betrof het kleine exemplaren, 
hoewel er ook baarzen van 36, 43 
en 45 cm werden gevangen. Naast 
enkele possen werd een snoekbaars 
gevangen van 65 cm en de grootste 
snoek had een lengte van 81 cm. 
Ook brasem en karper werden 

aangetroffen waarvan de grootste 
exemplaren respectievelijk 57 en 71 
cm waren. Gezien het grote aantal 
kleine vissen, inclusief karper, kan er 
worden gesteld dat er geregeld een 
succesvolle paai plaatsvindt.  

De plantminnende vissen zoals zeelt, 
kroeskarper en rietvoorn waren 
in kleine getalen aanwezig. De 
aanwezigheid van bijzondere visjes 
zoals driedoornige stekelbaars, 
kleine modderkruiper, bittervoorn 
en het vetje geeft aan dat het water 
gezond is.

WESTELIJK HAVENGEBIED
Dit is een gebied waar de doorsnee 
sportvisser misschien niet snel 
heen zal gaan, maar ook hier vind 
je een aantal watertjes die best 
de moeite waard zijn! Duidelijk 
is gebleken dat de invloed van 
het Noordzeekanaal groot is, de 
watertjes die onderzocht zijn staan 
hiermee in directe verbinding. 

Met als gevolg dat het water aan 
de zoute kant is. In totaal werden 
9 vissoorten aangetroffen; bot, 
brasem, baars, snoek, rietvoorn, 
blankvoorn, snoekbaars, paling 
en driedoornige stekelbaars. De 
aanwezige, migrerende paling, 
bot en driedoornige stekelbaars 
brengen een groot deel van hun 
leven door op zee.

De Stichting Visserijkundig 
Onderzoek Amsterdam (SVOA) 
heeft voor de AHV onderzoek 
verricht in een aantal wateren 
gelegen in Amstelveen Westwijk 
en het Westelijk Havengebied.

Een wel erg grote baars

Geslaagde paai!

Grote bot Kleine bot

Voldoende brasems
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De organisatie en de winnaar van de prachtige Nash tent

De crew van Sporting Martinus: TOPPERS!

FOTOVERSLAG 

AHV karperavond

Martin van Haeften blijft gewoon doorwerkenEn weer een gelukkige winnaar

Veel mooie prijzen!

Aandachtige luisteraars

Mooie prijzen

Martin Post vertelt over zijn liefde voor Franse rivieren

Na afl oop van de presentatie 
was het tijd voor bitterballen en 
een biertje. Namens de AHV was 
Martin van Haeften aanwezig om 
vergunningen te verkopen en Joris 
Weitjens gaf informatie over de BVK 
- Belangenvereniging Verantwoord 
Karperbeheer. Uiteraard werd er 
ook deze keer weer afgesloten 
met een goedgevulde tombola en, 
ongelofelijk maar waar, net als 
in 2016 ging ook nu Sebastiaan 
Stevens er met de hoofdprijs 
vandoor! Tussen de bedrijven door 
legde Sebas Raadschelders alles 
vast op de gevoelige plaat voor dit 
fotoverslag.

De organisatie bestaande uit Timon 
van der Put, Roy van Zwieten en 
Rick van Wees, wil graag alle 
aanwezigen en iedereen die mee 
heeft gewerkt van harte bedanken! 
Het was een topavond en we 
hopen jullie allemaal in 2018 te 
kunnen begroeten voor de 
volgende editie.  

Vrijdag 24 februari 2017 was het weer zover 
en werd de jaarlijkse AHV karperavond 
georganiseerd. Martin Post was de spreker 
van de avond en gaf een fantastische 
presentatie, de ruim 100 aanwezigen hingen 
aan zijn lippen.

De AHV wil graag de volgende sponsors 
bedanken voor het rijkelijk vullen van 
de prijzenpot:
Hengelsport Utrecht, Hengelsport Leiden, 
Martin SB, Piet Vogel Rigsolutions, Nash, 
Pioneer Baits en Boezem Baits. 

De organisatie en de winnaar van de prachtige Nash tent

De crew van Sporting Martinus: TOPPERS!

De AHV wil graag de volgende sponsors De AHV wil graag de volgende sponsors 
bedanken voor het rijkelijk vullen van 
de prijzenpot:
Hengelsport Utrecht, Hengelsport Leiden, 
Martin SB, Piet Vogel Rigsolutions, Nash, 
Pioneer Baits en Boezem Baits. 

Om het succes van de avond te vieren 
plakt de organisatie er maar meteen een 

nachtje Bosbaan aan vast, met resultaat!

Een lekker balletje

Aandachtige luisteraars

De ster van de avond

En natuurlijk een goudgele rakker
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HOT!
Het gonst al heel lang rond: 

Lood gaat verboden worden. Lood is giftig 
en hoort niet in het oppervlaktewater thuis. Wikipedia 

legt het bondig uit: Langdurige blootstelling aan lood en 
loodverbindingen kan hersenbeschadigingen veroorzaken en tot 

bijvoorbeeld dementie leiden. In de hengelsport komt lood veel voor; 
in zo’n beetje iedere discipline wordt lood gebruikt en, dat is het 
probleem, verspeeld! Hoe schadelijk een brok karperlood op 
de bodem van de Sloterplas nu direct is, dat valt moeilijk vast 
te stellen. Feit is echter wel dat het ongewenst is en de algehele 
publieke opinie liegt er niet om: Lood moet weg! Er gloort echter 
hoop aan de horizon: Loodvervangers!

Karpervissers kennen al langer de kiezelstenen met een 
warteltje er ingelijmd. Dit wordt echter niet heel vaak 
ingezet, het soortelijk gewicht is beduidend lager dan dat 
van lood. Dit betekent dat je met een enorme kei moet smijten 
om hetzelfde gewicht te hebben. En toen waren daar opeens 
de UFO Sinkers. UFO Sinkers zijn gemaakt van een speciale betonmix 
en uitgevoerd in diverse vormen en verschillende gewichten. Het 
soortelijk gewicht is iets lager dan dat van lood. Met de prijs valt 
het ook allemaal wel mee, voor € 1,75 heb je al een 80 gram 
wartellood, dat is goedkoper dan de meeste loodmerken. Of er 
ooit loodvrije ‘loodhagels’ komen? Ongetwijfeld, als jij meer 
weet dan horen wij dat graag! 

Voor meer informatie over UFO Sinkers surf je naar: 
www.mariostackle.nl

Op visgebied is Jaap een 
duizendpoot; hij vist graag op karper 
met de pen, maar ook een nachtje 
achter de piepers schuwt hij niet. 
Roofvissen belaagt hij met zowel 
dood- als kunstaas en onlangs 
is hij zich gaan verdiepen in de 
edele kunst van het vliegvissen. 
Als beleidsmedewerker bij het 
Openbaar Ministerie kwam 
zijn juridische achtergrond 
goed van pas, zeker toen Jaap 

toetrad tot de landelijke OR 
van dit overheidsorgaan. 

Na ruim 46 jaar trad hij 
terug. Jaap is nog wel 
vakbondsbestuurder. Nu 
wil hij graag zijn kennis 

en kunde inzetten om te 
helpen de AHV verder te 

professionaliseren.

QUE AAN HET WOORD
 ‘In december 2016 

ben ik lid 

geworden van de Ledenraad, 
diverse visvrienden hadden mij dit 
aangeraden. Na een gesprek met 
Paul en Piet (red: Paul Kok en Piet 
Breedijk - voorzitter en secretaris 
AHV), heb ik besloten mijzelf kandi-

daat te stellen voor het bestuur. 
Op 20 april aanstaande 

hoop ik dat het 
bekrachtigd 
wordt 

tijdens de 
Ledenraads-

vergadering.’

WAT ZIJN JE 
PLANNEN JAAP?

‘Als eerste wil ik samen 
met het bestuur de huidige 

visie van de AHV bepalen en 
daarna natuurlijk meteen de 
visie voor de komende jaren, 
laten we zeggen tot 2020. 

Integriteit, transparantie, respect en 
vertrouwen moeten hierin leidend 
zijn. Dat geldt intern, maar vooral 
ook naar de leden toe. Zo’n visie 
opstellen is mooi, maar daarna 
moet er worden uitgerold. En er 
moet worden gewaakt dat alles 
gaat zoals gewenst. Ik weet het, het 
klinkt nog wat vaag, maar we komen 
er zeker op terug en dan zal het 
allemaal veel concreter zijn!’

Wat is je motto Jaap? Jaap lacht en 
antwoordt: ‘Hahaha, ik heb er wel 
meer hoor! Zonder wrijving, geen 
glans - is een mooie - hard op de 
inhoud, zacht op de relatie - ook 
een leuke!’ Que is duidelijk een 
zeer gedreven mens en we gaan 
ongetwijfeld meer van hem horen 
de komende jaren. De redactie 
wenst hem in ieder geval veel 
kracht en wijsheid toe.

IN GESPREK MET… 

Jaap Que - 
 aspirant bestuurslid

De redactie gaat het gesprek 
aan met Jaap Que, 66 jaar oud 
waarvan ruim de helft lid van 
de AHV. Que - spreek dit uit als 
‘Kwee’- is een gepassioneerd 
sportvisser en nu hij met pensioen 
is wil hij zich graag inzetten voor 
de vereniging als bestuurslid.

Jaap Que met een prachtige spiegelkarper

FISHCARE 2.0

Tijden veranderen; op school, thuis, op het werk en zeer zeker ook aan de waterkant. Nieuwe inzichten 
en verworven kennis worden steeds vaker gebruikt om het welzijn van de vis te bewaken en het milieu te 
ontlasten. Wat kan er anno 2017 echt niet meer? En welke nieuwe snufjes zijn er om zonder al te veel moeite 
en kosten verantwoorder te vissen? Welkom bij ‘What’s hot and what’s not?’ - in dit nieuwe, vaste item 
pakken we steeds een paar zaken bij de kuif die wel of juist niet in de huidige sportvisserij thuishoren.

zijn juridische achtergrond 
goed van pas, zeker toen Jaap 

toetrad tot de landelijke OR 
van dit overheidsorgaan. 

Na ruim 46 jaar trad hij 
terug. Jaap is nog wel 
vakbondsbestuurder. Nu 
wil hij graag zijn kennis 

en kunde inzetten om te 
helpen de AHV verder te 

professionaliseren.

QUE AAN HET WOORD
 ‘In december 2016 

ben ik lid 

geworden van de Ledenraad, 
diverse visvrienden hadden mij dit 
aangeraden. Na een gesprek met 
Paul en Piet (red: Paul Kok en Piet 
Breedijk - voorzitter en secretaris 
AHV), heb ik besloten mijzelf kandi-

daat te stellen voor het bestuur. 
Op 20 april aanstaande 

hoop ik dat het 
bekrachtigd 
wordt 

tijdens de 
Ledenraads-

vergadering.’

WAT ZIJN JE 
PLANNEN JAAP?

‘Als eerste wil ik samen 
met het bestuur de huidige 

visie van de AHV bepalen en 
daarna natuurlijk meteen de 
visie voor de komende jaren, 
laten we zeggen tot 2020. 

Jaap Que met een prachtige spiegelkarper

Vind jij iets hot? Of juist not hot? 
Mail dit dan naar de AHV en 
we pakken het op: ahv@ahv.nl

NOT HOT!
Sportvissers houden niet zo van 

regeltjes, we zijn immers vrijgevochten 
jongens en bepalen lekker zelf wel wat mag en 

niet. Des te grappiger is het dat wij onszelf wel regels 
opleggen. De onthaakmat! In geen enkel wetboek staat dat 

die verplicht is. Toch kan je er gif op innemen dat wanneer je 
aan de Bosbaan zit te karperen zonder mat, je streng zal worden 

toegesproken door medevissers. En terecht! Het is absoluut ‘not 
hot’ om anno 2017 nog zonder onthaakmat te 

gaan vissen wanneer je statisch op 
karper of snoek vist. De trend zet 

verder voort, steeds vaker 
zien we ook struinende 

vissers met een klein 
oprolbaar matje, 
een goede 
zaak!

Diverse UFO Sinkers

Ook voor de 
roofvisser!

Ook struinvissen verdienen een mat
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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’

AHV-lid Gerard Oost zou graag een goede en effectieve voorslagknoop zien in AHV VISSEN magazine. Nu 
zijn er van die knoop wel een paar variaties. De ene wat beter dan de andere of soms totaal ongeschikt 
voor de omstandigheden of de gebruikte vislijnen. Of juist een knoop waar je altijd op kunt vertrouwen 
en die daarmee tot je favoriet en meest gebruikte voorslagknoop behoort. Zelf gebruik ik in het geval van 
Dyneema naar nylon graag de Albright knoop - gepubliceerd in AHV VISSEN magazine editie november 
2015. Van deze Albright knoop zijn verschillende versies ontstaan omdat een hengelsporter nu eenmaal 
graag experimenteert en soms ook tot welkome ontdekkingen komt.

Maak als eerste een achtknoop 
in de nylon voorslag. Voor je de 
achtknoop aantrekt, vlecht je de 
gevlochten vislijn - Dyneema - door 
de achtknoop. Leg vervolgens 8 tot 
10 cm van de gevlochten lijn langs de 
nylon voorslag en maak een lus terug 
richting de achtknoop. 

Nu maak je in de ontstane lus 8 tot 
10 wikkelingen rond de twee lijnen 
en laat het uiteinde een fl ink stuk 
uitsteken. Neem dit uiteinde samen 
met de voorslag in de ene hand en 
aan de andere kant het uiteinde van 
de voorslag en de gevlochten lijn. 
Door langzaam het geheel aan te 
trekken zullen eerst de knopen zich 
sluiten en dan strak tegen elkaar 
komen te liggen. Het is essentieel om 
de achtknoop en de andere knoop 

goed te bevochtigen. Anders ontstaat er zeker warmteontwikkeling tijdens het aantrekken en dat heeft een 
negatief effect op de sterkte. Tenslotte de uiteindes nog even kort trimmen en klaar is deze voorslagknoop. 
Veel knoopplezier!

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

Scan deze QR-code 
in met je mobiel en 
vraag direct je gratis 
Jeugdvergunning aan!

Als je nog geen 14 jaar bent (peildatum 1 januari) dan 
kun je in veel wateren van Amsterdam gratis vissen. 
Daarvoor heb je een gratis Jeugdvergunning nodig met 
de bijbehorende lijst van viswateren. Download de lijst 
op je smartphone of print deze lijst uit en voeg het bij de 
Jeugdvergunning.

Voor meer informatie en aanmelden surf je naar: 
http://ahv.mijnhengelsportvereniging.nl/vergunningen/
gratis-jeugdvergunning.html

De voorwaarden:
• Je mag vissen met 1 hengel
• Je mag alleen vissen met brood, maden, 
 wormen, deeg of maïs
• De gevangen vis moet onbeschadigd in 
 hetzelfde water worden teruggezet 
• Het is verboden vislijn en ander afval 
 achter te laten 
• Let op: Bij sommige wateren zijn aanvullende 
 (gedrags-) regels van toepassing. Deze staan 
 genoemd in de viswaterlijst

Gratis Jeugdvergunning!Gratis Jeugdvergunning!

Ook adverteren in
het nieuwe 

AHV VISSEN magazine?

Stuur een email naar ahv@ahv.nl
voor de mogelijkheden. 

AHV VISSEN magazine?AHV VISSEN magazine?

Stuur een email naar ahv@ahv.nl
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Met de komst van internet en de bijbehorende online verkoop neemt het aantal 
Amsterdamse hengelsportwinkeliers al jaren af. Slechts enkele weten het te overleven 
door mee te doen met de trend of door gewoon helemaal een eigen koers te varen. 
Als dan iemand als Spinhoven afscheid neemt, dan is dat begrijpelijk, maar ook 
ontzettend jammer. Als dan nog geen maand later het andere icoon, Piet Vogel, 
aankondigt terug naar 020 te komen, dan is er reden tot blijdschap!

COR
Op zaterdag 25 februari vierde Cor Spinhoven zijn 
afscheid als beste Nederlandse hengelbouwer in de 
kroeg naast zijn zaak op de Willem de Zwijgerlaan. 
Ruim 100 genodigden genoten van een drankje en 
wisselden anekdotes uit. Spinhoven zou Spinhoven 
niet zijn als hij de avond niet liet opluisteren door 

een schone danseres. Over één 
ding waren alle aanwezigen 

het eens: Cor is een 
bijzonder mens. 

En dat is hij! 

IN HET VOETLICHT

Amsterdamse iconen 
 komen en gaan

KNIJSLIJST - Visjargon in gewone mensentaal

In een hengelsportwinkel of op een visbeurs hoor je wel eens sportvissers met elkaar praten. Technieken, 
stekken en vangsten passeren de revue en die gesprekken zijn vaak doorspekt met vakjargon. Voor een 
buitenstaander zijn al die ‘buitenaardse’ termen vaak helemaal niet te volgen. En ook sportvissers kennen niet 
altijd de betekenis van de gebruikte uitingen. In dit nieuwe, vaste item behandelen we telkens een aantal 
van die uitdrukkingen en vertalen ze naar gewoon Nederlands zodat iedere Amsterdammer het knijst. En dat 
is Algemeen Beschaafd Amsterdams voor begrijpen… Welkom bij de Knijslijst!

HOEMPIE PLOEMPIE
Inderdaad, de term ‘Hoempie Ploempie’ doet je 
wellicht denken aan een Limburgs dweilorkest, 
niets is minder waar. De Hoempie Ploempie is 
een dobber, een grote dobber met meerdere 
drijfl ichamen die vooral wordt ingezet bij het 
penvissen op snoekbaars.

Het verhaal gaat dat de fameuze 
snoekbaarsvisser Willem Zandstra begin jaren 
’80 in Vollenhove (Overijssel) aan het vissen 
was en weinig ving. Een andere visser deed 
het beter en had al 5 snoekbaarzen geland. 

Bij nadere inspectie bleek de man met 
een rare, lange dobber te vissen met 
meerdere drijfl ichamen. De speciale vorm 

van de dobber geeft de mogelijkheid om 
het aas te laten dansen voor de neus van 
de snoekbaars. Wanneer je een tikje 
geeft dan komt de dobber rechtstandig 
uit het water en maakt het aas een 

sprongetje en dwarrelt dan 
langzaam terug. Dit ‘hoempen en 
ploempen’ kan de snoekbaars 
goed agressief maken. Vaak volgt 

de aanbeet na het terugdwarrelen, 
waarbij de pen verdacht stil blijft 
staan.

JAZA-m
Oftewel een hele goede kunstaasredder! Iedere 
kunstaasvisser zou zo’n ding in zijn tas moeten hebben 
en zeker in Amsterdam! Een plug van € 10,00 voor 
eeuwig parkeren in een gedumpte boodschappenkar of 
fi etswrak is bepaald niet ondenkbaar. Kunstaasredders 
zijn er in vele vormen en maten, de ene werkt beter 
dan de andere. Zo zijn er redders die gebruikmaken 
van een gewicht en kettinkjes, het idee is dat die dan 
blijven haken in de dreggen. Het exemplaar op de 
foto geeft een beter resultaat, het blok schuift over de 
wartel van de onderlijn en zit dan stevig vast. Meestal 
trek je de dreg die vast zit recht en heb je het kunstaas 
weer terug. Echt een aanrader zo’n JAZA-m kunstaas- 
redder! 

Een kostenbesparend tooltje!Een kostenbesparend tooltje!Een kostenbesparend tooltje!Een kostenbesparend tooltje!Een kostenbesparend tooltje!Een kostenbesparend tooltje!

KNIJS MEE MET DE AHV!
Zou jij eens iets aparts uitgelicht willen zien in 
de Knijslijst? Of wil je misschien zelf wel eens 
een item beschrijven? Dat kan: Knijs mee met 
de AHV! Mail je suggestie of beschrijving naar 
ahv@ahv.nl o.v.v. Knijslijst.

PIET
Twaalf jaar geleden is het alweer dat Piet Vogel de deur 

voor het laatst achter zich dichttrok van Hengelsport Osdorp. 
Vanaf 2005 heeft hij echter niet stilgezeten, vooral zijn 

bedrijf Rigsolutions heeft een goede naam binnen de 
hengelsport. De Vogel keert weer terug op het nest 

want eind maart opent Piet zijn eigen brandstore 
aan de Nieuwe Meer in zijn eigen Amsterdam. In 
deze brandstore zijn diverse karper gerelateerde 
producten te bewonderen en zullen er op zondagen 
‘masterclass rigcursussen’ worden gegeven. 
Voor meer informatie kijk je op Facebook, 
zoek op: Piet Vogel Rigsolutions. 

Een ‘Hoempie Ploempie’ 
van 38 cm uit 
de jaren ’80 

In een hengelsportwinkel of op een visbeurs hoor je wel eens sportvissers met elkaar praten. Technieken, 
stekken en vangsten passeren de revue en die gesprekken zijn vaak doorspekt met vakjargon. Voor een 
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van die uitdrukkingen en vertalen ze naar gewoon Nederlands zodat iedere Amsterdammer het knijst. En dat 
is Algemeen Beschaafd Amsterdams voor begrijpen… Welkom bij de Knijslijst!
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Het verhaal gaat dat de fameuze 
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wisselden anekdotes uit. Spinhoven zou Spinhoven 
niet zijn als hij de avond niet liet opluisteren door 

een schone danseres. Over één 
ding waren alle aanwezigen 

het eens: Cor is een 
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voor het laatst achter zich dichttrok van Hengelsport Osdorp. 
Vanaf 2005 heeft hij echter niet stilgezeten, vooral zijn 

bedrijf Rigsolutions heeft een goede naam binnen de 
hengelsport. De Vogel keert weer terug op het nest 

want eind maart opent Piet zijn eigen brandstore 
aan de Nieuwe Meer in zijn eigen Amsterdam. In 
deze brandstore zijn diverse karper gerelateerde 
producten te bewonderen en zullen er op zondagen 
‘masterclass rigcursussen’ worden gegeven. 
Voor meer informatie kijk je op Facebook, 
zoek op: Piet Vogel Rigsolutions. 

Piet Vogel Brandstore
Jachthaven De Boekanier
Oude Haagseweg 47
1066 BV Amsterdam

Geopend op donderdag, 
vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur

Een mooi afscheid!

Zo is Cor

Piet is back!
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Vissen doe je voor jezelf, tenminste 
zo zou het moeten zijn. Vang je 
eens wat bijzonders, dan maak 
je een foto van de vis en laat je 
die trots zien op verjaardagen, op 
school of in de kroeg. Of je zet zo’n 
foto op social media. Daar sta je 
dan te pronken met je prachtige 
snoekbaars van 69 cm, je grootste 
ooit! Een glimlach van oor tot oor 
en de twinkels in je ogen, en dan 
komen de reacties. Pietje had er 
juist eentje van 93 cm en Keesje 
geeft aan vissen onder de 80 cm 
helemaal niet meer te meten! Hoe 
weet Keesje dan dat die vis kleiner 
is, vraag ik me af, maar goed. 
Uiteraard zijn er ook leuke reacties, 
maar de zure blijven hangen. 
Persoonlijk vind ik het delen van 

vangsten erg leuk. Ik plaats echt 
alles op Facebook, of het nu een 
rivierkreeft is die zich vast heeft 
‘geschaard’ aan mijn dode stukje 
vis, of de krielkarper die ik op een 
15-grams spinhengel ving. Vissen 
doe ik voor mijzelf en als je het 
saai vindt, dan kijk je maar niet. 
Natuurlijk blijft het vangen van 
een zoetwaterzeug een belevenis 
op zich, ik kan echter ook een 
staat van euforie bereiken bij 
de vangst van een knolletje. De 
manier waarop is hierin echter wel 
belangrijk.

Ik kan me voorstellen dat wanneer 
je op de Sloterplas vist met 3-ponds 
hengels op een plek waar je al een 
week dagelijks voor € 20,00 voer 

erin gooit, je redelijk teleurgesteld 
bent wanneer je de ene na de 
andere brasem vangt, al zijn die 50 
cm+. Ga je echter op pad met een 
4 meter hengeltje en een doosje 
maden, of zoals ik graag doe, een 
spinhengeltje met slechts een 
haak op de lijn en dan op zicht 
‘lappen hakken’, dan is zo’n 
dikke brammerd echt heel 
leuk om te vangen! Of 
mini-baarsjes peuteren, 
dat is echt geweldig. Ik 
ben weleens helemaal 
‘hieperdepieper’ 
thuisgekomen 
na een 

priegeldagje 
op die kleine 
rovers, ik had er 
54 in 2 uurtjes en dat 
allemaal op slechts 
7 wormen. En dat de 
grootste hooguit 14 cm 
mat, dat scheelde mij 
werkelijk geen zier.

METHODFEEDEREN
Vorig jaar heb ik het 
methodfeederen op kleine karper 
ontdekt. Wat is dat gaaf! Vis ik 
normaal met een afstandsysteem 
met minimaal een haak 8, maar 
meestal 6, nu veroordeelde ik 
mijzelf tot haakmaat 14 aan een 
onderlijntje van 16/00 nylon. Ik kan 
je vertellen dat je dan echt leert 
drillen, wat een zenuwslopende 
bezigheid is dat zeg! De slip voor 
driekwart open, de arm gestrekt 
om nog meer demping te hebben 
en nooit ongeduldig worden. 
H-E-E-R-L-I-J-K!

Voor mij is vissen 
geen wedstrijd, 
althans, niet 
met anderen. Ik ga de strijd aan met die vis. 

Of-ie nou 12 cm of 24 kg is, het 
maakt me niet uit. De ene keer 

win ik, de andere keer de vis door 
zich niet te laten verleiden, dat 
geeft mij dan nog meer aanleiding 
om het de volgende keer beter te 
doen en de haak te laten prikken. 
Begrijp me goed, het vangen van 
een monstervis is en blijft geweldig. 
Ook ik kan helemaal verzuipen in 
de jacht op zo’n zwemmend stuk 
spek, het gevoel dat je beleeft als 
je het net onder ‘de koning van het 
water’ schuift is onbeschrijfelijk, 
maar er is meer, veel meer. Kleine 
vissen zijn ook leuk! Mits met het 
juiste materiaal belaagd. Probeer 
het maar eens, je gaat er blij 
van worden!  

GERICHT OP KNOLLEN - Rolf Bouman

Ook kleintjes 
 zijn leuk!

Net als veel andere vissers, doe ik er ook aan mee; de pondenrace. 
De vissen moeten steeds dikker, zwaarder, langer en groter zijn. 
Er lijkt geen weg meer terug. Een baars moet toch wel minimaal 40 cm 
zijn en een snoek van een meter is dagelijkse kost voor de zelfbenoemde 
professionals. Karpers lichter dan 15 kg tellen niet en een brasem onder 
de 60 cm wordt nog steeds een slappe dweil genoemd, daarboven een 
grote, slappe dweil trouwens. Ik stop ermee, ik doe er gewoon niet meer 
aan mee.
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De vissen moeten steeds dikker, zwaarder, langer en groter zijn. 
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erin gooit, je redelijk teleurgesteld 

Na een gevecht van een kwartier Op de methodfeeder, vet leuk!

Op de vaste hengel en 
met één made als aasTwee pond of 20 kilo, allemaal even leuk

Een paar van deze 23 cm baarzen 
en mijn dag is goed
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BEN ik DAT?

Colofon 
Inleveren kopij volgende nummer
Vóór 2 mei 2017 via rolfbouman@gmail.com

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,-
Aspirant-leden (tot met je 13e) €5,-
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.).

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

Hoofdredacteur: Rolf Bouman

Eindredactie: Arianne Fennema

Aan dit nummer werkten verder mee: Paul Kok, Rick van Wees, 
Andres de Rouville, Martin van Haeften, Piet Breedijk, Sjoerd Schrassen, 
Cor Spinhoven, Piet Vogel, Boudewijn Margadant, Daniël Beijk, 
Leo Wouters, Bart van Iterson, Robert van der Hoek, Hans Spierenburg, 
Jaap Que, Roy van Zwieten, Timon van der Put en Mark Witte

Coverfoto
Bob Pijnaker met een enorme Amstelboezem snoek.

Grafi sche vormgeving
  ROODD, www.roodd.nl - info@roodd.nl

Drukwerkverzorging
Drukzo
Schiedamse Vest 89
3012 BG Rotterdam

Advertentie exploitatie:
AHV - ahv@ahv.nl 

Overname van foto’s, illustraties en gesigneerde artikelen is niet
toegestaan. Overname van niet gesigneerde gegevens is toegestaan mits 
duidelijk wordt vermeld: Overgenomen uit ‘AHV VISSEN magazine’, orgaan 
van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

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 prachtig 
hengelsportgeschenk beschikbaar gesteld door de 
Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

Winnaar!
‘Ben ik dat?’-nieuws 
vorige editie: De visser 
uit de vorige ‘Ben ik dat?’ 
heeft zich gemeld, de heer 
Frans de Jong heeft een 
cadeaubon thuis 
gestuurd gekregen. 
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De Xtra Range van Martin SB is samengesteld uit natuurlijk 
voedsel. Zowel de ingrediënten als de toevoegingen zijn 
grotendeels afkomstig uit het biotoop van de karper. 
Dit leidt tot een snelle herkenning en acceptatie. Speciaal 
voor deze range zijn diverse ingrediënten toegevoegd 
die de instant attractiviteit verhogen.

Door het unieke proces van luchtdrogen kunnen deze 
ingrediënten en toevoegingen optimaal hun werk doen. 
Uitgangspunt is dat u een ruime keuze heeft om een 
betrouwbaar product in te zetten op ieder type water.

Verkrijgbaar in de fl avours: Forest 
Fruits, Garlic & Robin Red, Instant 8, 
Krill & Liver, Monster Crab & Aminol, 
SWEET 17 en White Monster Crab.

Vanaf nu kan je alle producten van Martin SB makkelijk online 
bestellen in de vernieuwde webshop. 

Je kan daarbij gebruik maken van onze 
CLICK&COLLECT mogelijkheid. 
Daarbij bestel je online en haal je 
het op bij een winkelier bij jou in 
de buurt*, je ontvangt dan ook 
nog een een GRATIS cadeautje. 
Thuisbezorgd of ophalen in de 
winkel, de keuze is aan jou!

Vanaf nu kan je alle producten van Martin SB makkelijk online Vanaf nu kan je alle producten van Martin SB makkelijk online 
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www.martinsb.com

* Kijk op de website voor de deelnemende winkeliers* Kijk op de website voor de deelnemende winkeliers* Kijk op de website voor de deelnemende winkeliers


