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Voorwoord

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,

Wat vliegt zo’n visjaar toch snel voorbij, het is alweer bijna 
december. In het voorwoord van het eerste nummer van 
AHV VISSEN magazine van dit jaar, stelden we onszelf 
de vraag of 2017 misschien wel het beste jaar ooit zou 
worden aan de waterkant. Daar is de AHV natuurlijk reuze 
benieuwd naar. Het verenigingsblad is nog steeds ‘van de 
leden, voor de leden en door de leden’, dat laatste stukje 
is waar het om gaat. Schroom niet, stuur eens een toffe 
visfoto of een mooi hengelverhaal in en wellicht sta jij 
straks in dit magazine. Voor deze editie deden Richard Gans 
en Martijn Falkeisen dat en hun verhalen laten goed zien 
hoe mooi het vissen in en rond Amsterdam kan zijn in ieder 
jaargetijde. Ik zeg: ‘Schrijf mee met de AHV!’ - mailen kan 
naar ahv@ahv.nl 

De vrijwilligers van de AHV zijn drukker dan ooit, de ene na 
de andere wedstrijd wordt georganiseerd en de deelnemers 
aan die krachtmetingen zijn hier bijzonder enthousiast over. 
In 2018 wordt het allemaal nog leuker, de AHV zit niet stil! 
Nog maar een oproep dan: ‘Lijkt het jou leuk om deel uit te 
maken van een gedreven vrijwilligerscorps en wil je wel 
eens weten wat de mogelijkheden zijn? Mail dan geheel 
vrijblijvend naar ahv@ahv.nl en wellicht ben jij straks een 
van die mensen die de AHV nog mooier maakt!’

De volgende editie van AHV VISSEN magazine kun je begin 
februari verwachten. Tot die tijd wens ik iedereen een fijne 
feestmaand, een veilige jaarwisseling en misschien wel hier 
en daar een koud wintervisje. 

Rolf Bouman, hoofdredacteur

Maak iemand AHV-lid! 
Wist je dat vissen zonder 
VISpas een boete oplevert 
van € 130,00? Voor dat 
bedrag ben je ruim twee 
jaar lid van de AHV en 
mag je bijna overal in 
Amsterdam vissen. Dus 
ken jij iemand die de juiste 
papieren nog niet heeft en 
toch graag hengelt? Laat 
hem of haar dan even 
mailen naar ahv@ahv.nl 
en het is zo geregeld!

De polders van Noord
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DOODAASVISSEN - Richard Gans – The Goose

De polders van Noord
Degenen die mij een beetje kennen, weten dat ik een liefhebber ben van polderstelsels. Zowel karper als snoek 
kun je verwachten in de meestal ondiepe poldersloten. Zodra de ‘R’ in de maand zit begint bij mij het roofvis-
bloed zachtjes aan te borrelen en kan ik de voorntjes die ik normaal als bijvangst vang tijdens het karpervissen 
maar heel moeilijk terugzetten. Veelal belanden deze dan ook in de vriezer. Favoriet zijn bij mij ook de zoute 
vissoorten zoals makreel en haring, wat de snoek betreft: Die vreet bijna alles, zolang het maar vers is.

te triggeren. Af en toe kan ik op die 
manier nog een aanbeet forceren. 
Toeval of niet? Vertrouwen is het 
sleutelwoord.

SESSIE
Nadat ik een week eerder een 
aantal voorntjes had getikt en deze 
stuk voor stuk had ingevroren, reed 
ik met een bak aan zelfvertrouwen 
naar de stekjes die ik op het oog 
had, meestal zijn het er een stuk 
of drie vier. Normaliter begin ik 

bij het dichtstbijzijnde stekje, 
maar dacht deze keer: 

‘Laat ik eens gek doen’, 
en reed door naar de 
verste stek. Helaas! Een 

drietal snoekvissers op nog geen 
50 meter oever, kansloos dus. Dan 
maar door naar stek 2, ook daar 
twee man die uit alle macht aan 
het werpen waren en vlakbij zag 
ik ook nog 4 hengels uitgerust 
met snoekdrijvers en pencils. 
Jammer! Stek 3 zag er verlaten uit 
en was het ook… Na een kleine 
3 uur vissen geen stootje en nul 
aan activiteit van jagende snoek. 
De motivatie was gekelderd naar 
niveau 0.

STEK 4!
Dan toch maar naar stekje 4. Vanuit 
de verte zag ik daar ook een auto 
staan met daar tegenaan twee 
plughengels. Mijn allerlaatste hoop 
was volledig gevestigd op deze 
laatste stek. Dus met de moed der 

wanhoop richting stek 
gereden. 

Gelukkig 
was de 

alleraardigste meneer 
aan het inpakken en 
met een klein snoekje 

was deze min of meer tevreden: 
‘Ze doen het niet vandaag’, was 
zijn antwoord op mijn vraag hoe 
het ging. Dat kon ik wel beamen. 
Toch wilde ik mijn onbevredigende 
gevoel voeden met een vis. Ik heb 
namelijk een hekel aan blanken en 
al moet ik doorvissen tot ik erbij 
neerval, ik zal een vis vangen.

EEN GIERENDE SLIP
De takels werden voorzien van een 
verse voorn, die inmiddels al aardig 
ontdooid was, en langzaam driftend 
onder de brug doorgeleid. Bij de 
derde drift was het raak. Geen 
rimpeltje op het water, geen kolk, 
niets, alleen de kleine kringeltjes 
van de snoekdrijver. In het 
donkerbruine water zie ik de drijver 
langs de kade van de brug op nog 
geen 10 cm van het wateroppervlak 
voorbijkomen. De ‘slangachtige’ 
beweging van de drijver verraadt 
dat er een grote vis zich vergist 
heeft in de forse voorn. Voordat 
deze zich verslikt, tik ik stevig aan 
en een monsterlijke kolk wordt 
geslagen in het donkerbruine water. 

De slip giert, de hengel buigt en ik 
sta als een klein kind zo blij met een 
kromme stok in mijn handen. Dat 
de vissen geen trek hadden in een 
stukje namaak plastic, maar wel in 
een (h)eerlijk geurend voorntje was 
heel duidelijk. Vissen met doodaas 
in de polders van Landelijk Noord 
is een echte aanrader, probeer het 
maar eens.  
O ja, de snoekdame was 117 cm. 

PIET SNOT
In polderstelsels gelden andere 
‘regels’ dan op grote plassen 
of rivieren. De vis is doorgaans 
te vinden bij duikers, havens 
(wintertijd), bruggen, oude 
schoeiingen en tegen rietkragen 
aan, dat zijn immers de plekken 
waar veel aasvis zit. Dit soort 
stekken vind je niet zo snel op grote 
plassen en rivieren. Mocht je dan 
ook nog eens een watertje vinden 
waar er ‘trek’ (stroming) in het water 
zit, dan zit je gebeiteld. Hier kan je 
namelijk mooi je aasvis laten driften 

middels een dikke snoekdrijver en 
grote stukken water afvissen. 
Met de aasvis aangeboden op 
driekwart van het water kan het 

bijna niet misgaan. Ook slepend 
met een aasvis en/of werpend 

langs de rietkragen kan je veel 
water afvissen en op die manier je 
kansen vergroten, maar het blijft 
altijd zoeken naar snoeken. Soms 
willen ze niet en dan sta je de hele 

dag voor Piet Snot aan de waterkant 
en op het moment dat je besluit in 
te pakken schiet je dobber weg of 
begint je beetverklikker te sputteren. 

AANTALLEN OF GROOT?
Zelf ben ik meer een penvisser op 
snoek, het werpen met een plugje 
of shadje in de polder is meestal 
minder lonend dan het vissen met 
doodaas. Tenminste als je op grote 
vis jaagt. Juist de grote snoek is 
veelal meer geïnteresseerd in een 
makkelijke prooi. Op brede vaarten 
wil ik nog weleens trollend vanuit 
de boot de snoek belagen, iets wat 
zeer lonend kan zijn qua aan-
tallen. Een hengeltje 
vlak 
achter de 
boot 
en de 
andere in de 
hand langs de kantjes. Op deze ma-
nier kan je namelijk vele kilometers 
water afvissen op een dag.

VERTROUWEN IS HET 
TOVERWOORD
Het zogenaamde statisch vissen op 
snoek is voor mijn visserij ideaal. 
Een hengel op de steun en de 
andere hengel uitgerust met bv 
een deadbait pencil - een slanke 
snoekdobber in de vorm van een 
stift. De laatstgenoemde hengel 
verplaats ik met grote regelmaat. 
Na een 20 à 30 minuten gaat deze 
naar een andere stek, terwijl 
ik de statische hengel 
laat liggen, soms wel de 
hele sessie. Vandaar 
de naam statisch! Als 
het me allemaal te lang 
duurt, gooi ik weleens 
een plug richting de 
plek waar de 
aasvis ligt om 
de snoek die 
eventueel 
aanwezig is 

4

Een dikke poldermeter

Een woest kolkende polderdame

De 117 cm snoek van stek 4

Ook haring is een prima aasje
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POLITIEK
Het bestuur is de afgelopen maan-
den heel actief geweest, immers, 
na de vakantietijd, zodra de dagen 
korter worden en iedereen weer op 
zijn post is, breken voor het bestuur 
altijd drukke tijden aan. Voor veel 
zaken was actie vereist. Dachten 
wij bijvoorbeeld dat de overeen-
komst met de Gemeente Amster-
dam inzake het vispachtrecht voor 
de komende zes jaar in kannen en 
kruiken was; het College van Bur-
gemeester en Wethouders had het 
immers voor akkoord ondertekend; 
Nee hoor! De Partij voor de Dieren 
had toch nog weer kritiek en wilde 
de inhoud van de overeenkomst 
nog een keer in de Commissie 
Dierenwelzijn ter sprake brengen. 
Dus is onze voorzitter op 18 oktober 
jl. voor de derde keer naar het 
stadhuis getogen om de Commissie 
toe te spreken en de raadsleden 
te overtuigen van het algemeen 
belang van de hengelsport. Ove-
rigens is ook de partij GroenLinks 
behoorlijk kritisch ten aanzien van 
de hengelsport en wil, net zoals de 
Partij voor de Dieren, deze sport in 
Amsterdam verbieden. 

Hengelsport is een internationaal 
erkende sport en vrijetijdsbe-
steding. Wij zijn van mening dat 
hengelsport niet onder de por-
tefeuille Dierenwelzijn behoort, 
maar onder de wethouder Sport. 
Paardensport en andere sporten 
met dieren vallen immers ook niet 

onder Dierenwelzijn! Begin 2018 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
en dan kunt u zich uitspreken. Het 
bestuur hoopt dat hengelsporters 
dan op de juiste partij stemmen.

VEEL ACTIVITEITEN
Er zijn ook veel positieve dingen ge-
passeerd, zoals de barbecue voor 
de vrijwilligers op het landje van 
de Sloterplas, heel gezellig! Dat 
gaan we volgend jaar weer doen! 
Ook de jeugdviswedstrijd in het 
Beatrixpark was weer een succes 
net zoals de streetfishing wedstrijd 
in het centrum van de stad. De kar-
perwedstrijd aan de Sloterplas zat 
in no-time vol en de SKP-wedstrijd 
kende ruim 70 deelnemers. Tijdens 
de snoekbaarswedstrijd op de 
Nieuwe Meer werden maar liefst 
55 prachtige snoekbaarzen gevan-
gen! Allemaal dankzij de vrijwilli-
gers en enthousiaste sportvissers 
van jong tot oud.

HERHUISVESTING
De commissie herhuisvesting is 
volop bezig met het onderzoeken 
van de mogelijkheden om een 
nieuw clubhuis ergens langs het 
water in onze stad te realiseren, 
we houden u op de hoogte!

UITHOORN
Het overleg met de stichting 
Landschap Noord-Holland voor het 
verkrijgen van de visrechten in de 
wateren van het Fort aan de Drecht 
in Uithoorn verloopt heel positief. We 

hebben samen met de stichting bij de 
Gemeente Uithoorn een deelsubsidie 
aangevraagd voor de aanleg van een 
mooie vissteiger aldaar.

LEDENTAL STIJGT
Op de onlangs gehouden Leden-
raadsvergadering, gehouden bij 
Fort Abcoude, kon het bestuur voor 
het eerst in vele jaren mooie jaarcij-
fers presenteren met een goedge-
keurde accountantsverklaring.
Onze accountant meldt in het 
jaarrapport o.a. dat de inkomsten 
€ 15.000,- hoger zijn dan begroot 
vanwege het gestegen ledental. 
Mede dankzij de ledenwerfactie 
op AT5 en NH is ons ledental ook 
dit jaar weer met net iets meer dan 
300 toegenomen. Al met al houdt dit 
in dat het bestuur één van de ge-
maakte beloften, het niet verhogen 
van de contributie, kan nakomen.

Het bestuur van de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging  

NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
De herfst is wel heel vroeg begonnen dit jaar. September was winde-
rig, nat en koud, oktober telde gelukkig nog wel wat lekkere dagen. 
Voor de echte doorgewinterde hengelsporter is slecht weer geen 
probleem. Een lekker rustig stekje aan de waterkant, de grote paraplu 
of tentje erbij, emmertje met voer, een potje met aas en uitgooien die 
hengel. Nu zijn de feestdagen alweer in aantocht; Sinterklaas, de kerst 
en oud- en nieuw. Een gezellige tijd voor de meesten onder ons.

FACEBOOK & INSTAGRAM

De Facebook- en Instagram- 
accounts van de AHV krijgen steeds 
meer volgers. Voor het laatste 
nieuws, discussies en weetjes ben 
je op onze social media op de juiste 
plek. Neem vooral eens een kijkje en 
vergeet dan niet meteen de  
Facebook-pagina te liken en op 
volgen te klikken bij Instagram.

www.facebook.com/ 
amsterdamsehengelsportvereniging

www.instagram.com/ 
amsterdamsehengelsport

AHV-NIEUWS 

MEDEDELINGEN EN  
 AANKONDIGINGEN 

BEËINDIGING CONVENANT 
HOLLANDS KROON
De AHV had in 2011 een convenant 
afgesloten met HSV Hollands Kroon 
voor de uitwisseling van visrechten 
op de wateren van beide vereni-
gingen. Het bestuur van Hollands 
Kroon is echter tot het besluit 
gekomen om het convenant per 1 
januari 2018 te beëindigen. Dit be-
tekent voor onze leden dat er vanaf 
die datum niet meer gevist kan 
worden in de wateren van Hollands 
Kroon zoals vermeld in het kleine 
witte boekje ‘schriftelijke toestem-
ming tot vissen’ op pagina 17. 

CONTRIBUTIE 2018
In 2018 zal de AHV te maken 
krijgen met een verhoging van 
de afdracht van Sportvisserij 
MidWest Nederland. Door 
een goed financieel beleid 
binnen de AHV heeft deze 
maatregel geen gevolgen voor 
de contributie van 2018. 

TRAILERHELLING NIEUWE MEER
Enige tijd geleden bereikte ons de informatie dat de Gemeente de trai-
lerhelling aan de Nieuwe Meer, Oeverlanden had afgesloten. De reden 
hiervan was dat er diverse misstanden waren rondom de trailerhelling. 
De AHV heeft hierover zijn beklag gedaan. Dit heeft er nu in ieder geval 
toe geleid dat de trailerhelling van 1 november 2017 tot 1 maart 2018 weer 
opengesteld gaat worden. De AHV heeft zitting genomen in een werk-
groep over dit gebied en zal zeker pleiten voor een volledige openstelling. 
Wordt vervolgd! 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
De AHV heeft nog steeds een tekort aan vrijwilligers, hierdoor kunnen 
we niet altijd gehoor geven aan de behoefte van onze leden en 
bijvoorbeeld de vraag naar vislessen op scholen. Hierbij een oproep 
aan onze leden: Lijkt het jou leuk om je als vrijwilliger in te zetten voor 
de AHV? Mail dan nu naar ahv@ahv.nl en maak een afspraak. De AHV 

is op zoek naar vrijwilligers voor onder andere; de ondersteuning 
van jeugd, uitvoering controle visserijwet, het organiseren van 
witviswedstrijden, vislessen en bestuurstaken. 

125.000 BRASEMS VOOR BEIJK!
In de april-editie van AHV VISSEN magazine stond het al,  
Daniël Beijk hoefde begin dit jaar ‘nog maar’ 885 brasems te 

vangen om na 55 jaar gericht witvissen zijn totaal op 125.000 
brasems te zetten. Op 23 mei 2017 was het zover.  

Gefeliciteerd Daniël met deze ongelooflijke prestatie! 

DOODAAS WEDSTRIJD BOSBAAN
De roofviscommissie organiseert een doodaas roofviswedstrijd 
aan de Bosbaan. De datum van deze wedstrijd zal vermoedelijk, 
rekening houdend met de weersomstandigheden, 18 of 25 
februari 2018 zijn van 09.00 uur tot 14.00 uur. Het aantal 
deelnemers is gesteld op 50, vaste stekken en maximaal 
twee hengels. Noteer deze datum vast en houd onze 
website en social media in de gaten voor de definitieve 
aankondiging en de juiste datum. 
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7 TOT EN MET 10 JAAR

1. Koen Verkade 104 cm

2. Esmee Post 41 cm

3. Luca van den Bossche 31 cm

3. Paul van Houte 31 cm

11 TOT EN MET 14 JAAR

1. Max Carter 121 cm

2. Lesley Wezenberg 50 cm

3. Walther Brown 26 cm

15 TOT EN MET 18 JAAR

1. Shanjav Conquet *

* Shanjav was de enige deelnemer 

in deze categorie en wist 7 vissen 

te vangen met een totaallengte van 

154 cm.

DE WINNAARS!

COLUMN - Andres de Rouville

Haken en ogen
  De aaibaarheidsfactor

Ik heb een kat. Mijn kater heet Siep. Een schattig, eigenwijs, lui en volgevreten kreng dat de hele dag 
niks anders doet dan eten, slapen, likken en doelloos heen en weer lopen langs de vensterbank. Soms 
vervloek ik hem, maar vaak hou ik ontzettend veel van het beestje. Als Siep voor de zoveelste keer de net 
schoongemaakte trap heeft ondergekotst, dan frommel ik de kat het liefst achter het behang. Toch zou 
ik dit nooit kunnen doen. Een zachte vacht, het geslijm, kopjes geven en die zielige groene oogjes die me 
vragend aankijken: ‘Wat heb ik in hemelsnaam misdaan?’ De aaibaarheidsfactor is geboren.

Ja, ja, mevrouw Thieme, u leest het goed! Ook sportvissers zoals ik hebben gevoel! Sportvissers worden 
vaak veroordeeld. Er hangt een vergrootglas boven ons en alles wordt uitvoerig bekeken. Sportvissers 
worden vaak beoordeeld. Wij zijn gratis vertier. Wij zijn het circus op doodnormale zondagen. Wie geeft 
iemand het recht om mij een half uur lang aan te gapen, terwijl ik een woeste polderschub aan het 
uitdrillen ben? Priemende oogjes, starende en vragende blikken van een voorbijganger. Het zijn diezelfde 
mensen die beoordelen en veroordelen. Mensen die Amerikaanse zoetwaterkreeften voor schorpioenen 
uitschelden. Teveel naar Sponge Bob gekeken?

De schubkarper laat ik rustig zakken op de mat, kieper er een halve emmer water overheen, onthaak 
deze op een bijna onzichtbare en vliegensvlugge manier, geef het beest een kusje op z’n neus en laat 
deze zo vlot mogelijk en met behulp van de mat terug het water in glijden. Voor even speel ik mijn eigen 
natuurdocumentaire. De voorbijganger ziet dat het goed is, had zijn gratis vertier, trekt een voldane blik en 
loopt weer verder. Een gevoel van opluchting maakt zich van mij meester, de verwachte preek bleef uit.

Als na een lange dag verticalen eindelijk de eerste snoekbaars uit de diepte verschijnt is er eerst gevloek. 
Waarom nu pas? Groen, paars, roze of bruine shadjes? Wat wil je nu eigenlijk?! Waar was je al die tijd? Onbe-
rekenbare gluiperds zijn het! En al ziet die snoekbaars er nog zo hufterig uit met z’n schijnheilige smoeltje en z’n 
valse stekelkam, de voldoening komt al kort na de vangst van ons lieve stekelriddertje. Ik trek diezelfde stekel-
kam voor even omhoog in het net ondergaande zonnetje. Ik zet de snoekbaars met mijn net vochtig gemaakte 
handen keurig terug naar de plek waar-ie vandaan komt en mompel bijna onverstaanbaar: ‘Dag mooi vriendje.’

Het lieverdje van de Amsterdamse onderwaterwereld is ongetwijfeld toch wel de brasem. Ik voel wat 
tenenkrommende reacties opkomen. Die kunt u kwijt aan de redactie. Mijn passend antwoord: ‘Maak het 
aaibaar!’ Ooit weleens een brasem op een lichte, vaste stok of een lange feederhengel gevangen? De 
brasem is een prachtige sportvis die heel veel Amsterdamse sportvissers de dag van hun leven bezorgt.

Amsterdam is een grote, maar vooral groene stad. Veel (groene) belangen voor zowel mens als dier. 
Wij, Amsterdamse sportvissers, liggen onder een vergrootglas. Wees lief voor de vis en de omgeving 
en zelfs voor de groene criticasters! Je hoeft ze natuurlijk niet te aaien, maar geef ze geen  
aanleiding. Dan kunnen we nog lang doorhengelen.

Zo, ik maak me op om een paar uurtjes mee te spelen in mijn eigen  
natuurdocumentaire! De thermos staat klaar, de broodjes zijn  
gesmeerd, de haken zijn scherp. Heerlijk, maar eerst ga ik  
een kwartiertje met Siep knuffelen, hij kijkt zo sip. 

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’.

Twintig kinderen waren vroeg uit 
hun bedje gekomen om de strijd met 
elkaar aan te gaan. De AHV had 
gezorgd voor een leuke goodiebag 
die de kinderen voorafgaande aan 
de wedstrijd in ontvangst mochten 

nemen. Om exact kwart over 9 
gingen de lijnen te water en kon de 
wedstrijd beginnen. 
Hoewel het begin wat moeizaam 
was, werden er uiteindelijk toch 
nog 36 vissen gevangen. Esmee 

Post, 10 jaar, en een van de 
twee deelnemende dames in de 
categorie 7 tot en met 10 jaar wist 
zelfs een vis te vangen van wel 26 
cm. Hiermee werd zij uiteindelijk 
verdienstelijk tweede. 

Onze voorzitter Paul Kok nam 
onder grote belangstelling de 
prijsuitreiking voor zijn rekening.  

VERSLAG 

Jeugdkampioenschap  
  van Amsterdam

Onder deskundige begeleiding van onze vrijwilligers Herman, Ko, Cor, 
Rinus, Piet, Jaap en onze fotograaf Henk is zondag 24 september het 
jeugdkampioenschap van Amsterdam in het Beatrixpark gehouden. 
Deze wedstrijd wordt altijd gehouden in 3 leeftijdscategorieën.

Het begint al vroeg

Even meten

Daar word je blij van!

Ondanks de mist wordt er leuk gevangen

Iedereen is een winnaar

Wat een vette beker!
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FOTOVERSLAG - Tekst: Herman Sentrop – Foto’s: Henk van Berkel

Snoekbaarswedstrijd 
  Nieuwe Meer

Op zondag 17 september werd er gestreden om het Snoekbaars-
kampioenschap van de AHV. Zeven koppels streden om de titel 
snoekbaarskampioen van Amsterdam. De grootste totaallengte van  
5 snoekbaarzen per koppel zou de doorslag geven.

SCEPTISCH
Op social media werd er 
vooraf al gespeculeerd dat 
deze wedstrijd geen kans van 
slagen had, er zou namelijk 
op de Nieuwe Meer geen 
snoekbaars meer te vangen 
zijn. Het tegendeel werd 
echter al snel bewezen. In 
het eerste uur werden er al 10 
snoekbaarzen geland! Zes van 
de zeven deelnemende boten 
wisten de nodige snoekbaarzen 
te vangen. Die ene boot die 
helaas geen vis ving was naar 
de wedstrijd gekomen met 
de Olympische gedachte dat 
meedoen belangrijker is dan 
winnen. Na afloop vertelden zij 
dat ze toch een hele leuke dag 
hadden gehad! 

VANGSTEN
Het eindresultaat was dat 
er in totaal maar liefst 55 
snoekbaarzen, een aantal 
snoeken en baarzen zijn 
gevangen. Kortom een topdag  
met fantastisch mooi weer!  

De winnaars
1e Plaats: Rick Rits - Ed Toenbreker. Totale lengte, 5 grootste snoekbaarzen: 231,6 cm
2e Plaats: Cees Groot - Hans Blauwhuis. Totale lengte, 5 grootste snoekbaarzen: 229 cm
3e Plaats: Rob Muller - René van Moorsel. Totale lengte, 5 grootste snoekbaarzen: 211 cm
Grootste snoekbaars: Dion Bijl - Frank Bijl: 63 cm
Op één na grootste snoekbaars: Rick Rits - Ed Toenbreker: 60,3 cm

Iedereen bedankt voor de inzet en graag tot ziens bij de volgende wedstrijd.

Klaar voor de start!

1 van de 55

Het koppel Bijl

De heren Rits en Toenbreker

Cees Groot en Hans Blauwhuis

Muller en Van Moorsel
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Wij danken onze vrijwilligers
Herman Sentrop (leiding), Jan Feenstra (leiding), Gaston 
Klein (leiding), Henk van Berkel (fotografie), Alice Sluiter, 
Brenda van der Monde, Martin van Haeften en Rolf Bouman

Met dank aan
De WV Sloterplas stelde de kantine beschikbaar voor de 
prijsuitreiking, zeer bedankt! Speciale dank gaat uit naar 
Mar en Antoine Lambrechts voor de bediening.

Onze gulle sponsors
PB Products, My Products,  
Maarten Kok, Pollard Baits, Cast Marine, 
Herman Sentrop, Hengelsport Utrecht, 
Hengelsport Willem en Hengelsport 2000

Prachtig weer en een dito groep karpervissers

De winnaars: 1e Plaats: Het koppel Ron van Poelgeest en Erwin Kool met twee schubkarpers van 8 en 12 kg.

Een rijk gevulde prijzentafel voor de loterij

De kleinste... En de grootste

FOTOVERSLAG - Foto’s: Henk van Berkel

Sloterplaswedstrijd
De fameuze karperkoppel-wed-
strijd aan de Sloterplas vond dit 
najaar plaats van 13 t/m 15 oktober. 
Precies het weekend van de 
deadline van deze editie van AHV 
VISSEN magazine. Dankzij snel 
acteren van de fotograaf Henk van 
Berkel, kunnen we toch alvast wat 
foto’s laten zien. 

DE WEDSTRIJD
Tijdens de wedstrijd werd er gestreden om het grootste totaalgewicht 
aan karper. Terwijl de omstandigheden goed leken, liet de karper het 
behoorlijk afweten. 
Alleen het koppel Kool en Van Poelgeest wist op stek 4 bij Torenwijck 
twee vissen te vangen en zij werden daarmee de winnaars. 

De gelukkige winnaars

FOTOVERSLAG 

Impressie  
  SKP-weekend

Tijdens het laatste weekend van 
september vond de SKP-wedstrijd 
weer plaats. Ruim 70 deelnemers 
deden hun best om zoveel mogelijk 
spiegelkarpers te vangen en terug 
te melden door middel van een foto 
van de linkerflank van de vissen. 
Het mee te fotograferen item dit 
jaar was de VISpas 2017. 

Het duurde niet lang voordat de 
eerste spiegel gemeld werd, maar 
de vangsten vielen al met al toch 
wat tegen. Wel netjes verdeeld 
over het boezemwater en de rest 
van het AHV-water; 8 om 8.  
De jury houdt z’n kruit nog even 
droog tot de prijzenavond, maar 
een blik op de foto’s verraadt wel 
het een en ander over kanshebbers 
voor de mooie prijzen.  
De karpercommissie van de AHV 
dankt alle deelnemers. 

Meldpunten
Karpervissers vragen zich nog best vaak af waar ze hun spiegels 
moeten melden? Dat kan altijd bij jorisweitjens@upcmail.nl 
Heb je geen idee bij welk SKP een spiegelkarper hoort, dan is er  
het kersverse spiegelkarpermelden@outlook.com  
Van daaruit worden de meldingen verspreid naar het passende SKP. 

Steef Peters met een beauty

Ook Ate Loonstra doet 

een duit in het zakje

Sander Kunst 
vangt altijd

Ewoud met een supergave rijen

Wat een plaatje!
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HOT!
Volgens de website van 

de Gemeente Amsterdam telt onze stad 
momenteel 1680 bruggen! Helaas wordt het aantal 

dukdalven, steigers en de totaallengte van alle kades niet 
vermeld. Amsterdam telt zodoende werkelijk duizenden 

stekken om te pielen met een shadje, dat noemen we anno 
2017 streetfishing. Je kan geen dag langs het IJ lopen zonder 

een hippe gast tegen te komen met een roofvishengel, het 
gros van de streetfishers zijn jongvolwassenen. Het is echter 

opvallend hoeveel kinderen er tegenwoordig deze toffe tak van onze 
hengelsport hebben ontdekt. Neem nu bijvoorbeeld Jan de Boers…

Jan is een jongen van 13 jaar oud en woont in Amsterdam. 
Als hij niet aan het voetballen is of huiswerk moet maken, 
dan kan je hem vinden aan het water met een hengeltje. 
Een nieuwe generatie streetfishers komt eraan! De 
resultaten van Jan liegen er niet om! Prachtige, dikke baarzen 
en soms weet hij zelfs een snoekbaars te verleiden. Streetfishing 
is hot! Wees wel voorzichtig aan de waterkant, val er niet in!

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.

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

NOT HOT!
Op diverse hengelsportfora is het 

al jaren een geliefd onderwerp, voor- en 
tegenstanders dienen elkaar van repliek en proberen 

elkaar te overtuigen van hun gelijk. Toch mogen we wel 
spreken over een trend. Het aantal tegenstanders neemt 

langzaam af. Waar we het over hebben? Weerhaken!

De eerdergenoemde tegenstanders vinden het onzin om iets 
te veranderen aan de alom bekende weerhaak. Die werkt 
immers al 100 jaar, niks veranderen dus. De voorstanders 
pleiten juist om de weerhaak plat te knijpen of helemaal weg 

te laten. De commercie is hier handig op ingesprongen 
door haken met zogenaamde microbarbs 

- miniweerhaakjes - op de markt te 
brengen. Het beste van 2 werelden! 

De vis blijft vastzitten en het 
onthaken geschiedt zonder 

gewrik en gedoe. Grote 
weerhaken?  
Not hot!
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MAIL & WIN! ÉÉN VAN DE VIJF PREDOX AKOYA WERPMOLENS T.W.V. € 115,-

PASTAVISSEN  
Afgekeken bij    
de Belgen     

VISWEEKEND
Kabeljauw in 
Noord-Nederland

ALLROUND AAS  
Pellets voor          
karper & co

ALLES OVER
ELASTIEK

cityfishing
,

Karper in een 
stadspark

ZO NEEM OF GEEF JE EEN ABONNEMENT

Ga naar: beet.mijntijdschrift.net/ahvkorting, als je kiest voor het jaar abonnement

beet.mijntijdschrift.net/ahvkorting1, als je kiest voor het halfjaar abonnement

of bel gratis 0800 - 0996606

› NEEM NU EEN ABONNEMENT EN KIES JE KORTING!
6 nummers voor € 22,50
Een korting van maar liefst 40% op de winkelprijs

12 nummers voor € 35,00
Dat is ruim 50% korting op de winkelprijs

 WAT KUN JE ELKE MAAND

IN BEET-ROVERS VERWACHTEN?

•  LEZERS OP STAP MET DE ECHTE 

PRO’S VOOR EEN ULTIEME VISDAG

• INDRUKWEKKENDE VISVERHALEN
•  STAP-VOOR-STAP UITLEG OVER DE 

NIEUWSTE VISTECHNIEKEN

•  WIN ALS ABONNEE FANTASTISCHE 

SPORT-VISPRODUCTEN

• DISCUSSIES OVER HOT TOPICS

•  WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN 

MET EEN BIOLOGISCHE INSTEEK

Beet AHV korting.indd   1 02-10-17   12:59

De nieuwe generatie is onderweg!

Links een ‘vleeshaak’, 
rechts een microbarb
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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’

Dit keer de Nail knot oftewel de ‘spijkerknoop’. 
Eigenlijk een rare naam voor een knoop die 
met een spijker bijna niet is te leggen en met 
bijvoorbeeld een rietje uit een drinkpakje heel 
makkelijk. Tegenwoordig zijn er hiervoor ook 
al handige knopenhulpjes verkrijgbaar bij uw 
hengelsportspeciaalzaak. Deze knoop wordt veelal 
toegepast door vliegvissers voor het verbinden 
van de backing met de vliegenlijn, door zeevissers 
voor het bevestigen van zijlijntjes en zelfs als 
stuitje om de werpafstand te markeren.

Neem de twee lijnen 
en leg deze langs 

het rietje. Als je de 
dikste lijn achter 
het rietje en de 
dunste lijn hebt 
langs gehaald, 

neem je vervolgens 
het geheel tussen 

duim en wijsvinger. Nu 
maak je zes wikkelingen met je vrije hand. Het 
belangrijkste bij deze knoop is dat de wikkelingen 
strak tegen elkaar aan komen te liggen. Na de 
zesde wikkeling haal je de dikke lijn achter de 
dunne langs en stopt deze in het rietje. Zorg ervoor 
dat de wikkelingen strak tegen elkaar blijven 

liggen nu! De knoop bevochtigen en de lijn die uit het rietje komt aan twee kanten van de knoop stevig 
aantrekken. Dit laatste herhalen nadat je het rietje uit de knoop hebt getrokken en klaar is de Nail knot. 
Rest alleen nog de twee korte eindjes weg te knippen. Een klein druppeltje secondelijm op de plaats waar 
je de twee uiteinden hebt afgeknipt kan soms net dat stukje extra zekerheid bieden.

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

HENGELSPORT 
& BOTENBEURS

HENGELSPORT & BOTENBEURS UTRECHT

160 INTERNATIONALE BEDRIJVEN 20.000 m2 DE GROOTSTE VAN EUROPA!

JAARBEURS UTRECHT
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Bestel nu uw kaarten online met € 3,00 korting en 
maak KANS OP EEN VISREIS T.W.V. € 3000,-

www.cordestravel.n

BEST 
NEW 

PRODUCTS

DRT_A_HSBU17_99x142,5.indd   1 17-10-17    22:12

1.400M² HENGELSPORT PLEZIER!

BESTEL ONLINE! VANAF €50,= GRATIS VERZENDING!
VEILIG ONLINE BETALEN:

WWW.HENGELDISCOUNT.NLDWARSVELD 1 | 8375 ED | OLDEMARKT

MET MEER DAN 35.000 ARTIKELEN!
8x2M DEMO WATERBAK VOOR DE DEUR

0561-450535

SPECIALISTEN IN HUIS OP ELK VAKGEBIED:

ROOFVIS - WITVIS - FOREL
KARPER - VLIEGVIS  - ZEEVIS

VAN BEGINNER TOT EXPERT

VAN ALLE MARKTEN THUIS

VOOR IEDER WAT WILS!

MAANDAG t/m WOENSDAG:  09.00 - 18.00ZOMER(mei- augustus):
WINTER(september - april):

ONLINE BESTELLEN VANAF €20,=

DONDERDAG / VRIJDAG: 09.00 - 21.00 ZATERDAG: 09.00 - 17.00
MA-DI GESLOTEN WOENSDAG:  09.00 - 18.00 DONDERDAG / VRIJDAG: 09.00 - 21.00 ZATERDAG: 09.00 - 17.00
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KARPERVISSEN - Rolf Bouman

Laat de  
 tijgers los!

De gemiddelde karpervisser kent ze wel; tijgernoten. We hebben het 
dan niet over de Duyvis-variant, het gaat over het nootje dat als een 
mini-aardappeltje onder de grond groeit en ook wel aardamandel 
wordt genoemd. In Zuid-Europa en Noord-Afrika worden deze kleine 
knolletjes gewoon gegeten, als snack of vermalen tot meel en 
opgebakken als pannenkoekjes. Genoeg daarover, wat hebben wij 
vissers eraan?

TIJGERS
De tijgernoot is een prachtig aas 
voor karper; het is hard, knapperig 
en zit vol met gezonde vetten. En  
de karper is er dol op! Het mooie 
van dit aas, is dat het relatief goed-
koop is. Wel kost het enige moeite 
om het klaar voor gebruik te 
maken en dat houdt een hoop 
vissers tegen. Dat laatste 

kan gunstig zijn wanneer 
je van plan bent om 

te gaan vissen op een 
water waar de  
karpers half dood-
gegooid worden met 

boilies en er daardoor 
dressuur is ontstaan, 
een ander aas kan dan 
echt subliem werken.

BEREIDING
Tijgernoten koop je kant en klaar of 
in gedroogde vorm. Koop je droge 
noten, dan is het essentieel deze 
goed te bereiden. 

Op internet vind je veel recepten; 
het allerbelangrijkste, naast even-
tuele toevoegingen, is dat je de 
noten lang weekt (24 uur minimaal) 
en daarna een klein uurtje kookt. 
Doe je dit niet, dan zijn de noten 
niet geschikt voor gebruik. Een 
tijgernoot die goed is, is knapperig 
en helemaal gezwollen. 

WAAR EN WANNEER?
Tijgernoten zijn het hele jaar door in 
te zetten. De winterperiode is ideaal 
voor bijvoorbeeld de penvisser. 
Tien nootjes hier, tien nootjes 
daar, misschien wat zoete maïs 
er doorheen. En dan lekker plekje 
voor plekje afvissen. Een tijgernoot 

rechtstreeks op de haak prikken 
is af te raden, gebruik liever 

een hair aan je haak - zie 
foto. Weinig vissers voeren 
met tijgers ver uit de kant, 
simpelweg omdat die 
kleine nootjes niet ver 
te werpen of te schieten 
zijn. Een gesloten voerkorf 

(Spomb), voerboot of 
rubberboot kan dan 

uitkomst bieden.

WAAR KOOP IK TIJGERS?
Tijgernoten kan je eenvoudig via 
internet bestellen. Veel beter is 
het natuurlijk om ze in de winkel te 
halen. Daar kan je ze eerst goed 
bekijken en besnuffelen, koop nooit 
muffe noten, die zijn niet goed! 
In het 020-gebied kan je onder 
andere terecht bij Hengelsport 2000 
en Rien de Wolf. Beide winkels 
hebben droge noten alsmede 
‘ready to fish’ tijgers op voorraad. 
Laat die tijgers maar los! 

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!

DE JIG
Voor het eerste onderwerp duiken we het verleden 
in. De voorloper van het huidige snoekbaarsvissen 
met twisters en shads is namelijk de jig. Wat is een 
jig? Een oorspronkelijke jig bestaat uit een roodgelakt 
loodkopje gemonteerd op een Aberdeen haak waarop 
spierwit geitenhaar is geknoopt. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een twister met een ‘wapperstaart’, bezit 
de jig geen enkele actie van zichzelf. Die actie moet je 
er helemaal zelf aan geven; dus laten huppelen over 
de bodem, met lange halen of korte tikjes. Een groot 
voordeel van de jig is dat-ie supergoedkoop is, voor 
onder een euro ben je al klaar. Vis je bijvoorbeeld in de 
stad tussen de fietswrakken, dan doet het verspelen 
van een goedkope jig minder pijn dan het eeuwig 
parkeren van een dure shad.

Een jig is eenvoudig zelf te maken; een loodkopje, 
een potje nagellak, wat binddraad en een pluk 
geitenhaar (even naar de kinderboerderij!), meer 
heb je niet nodig. De toepassingen variëren van 
simpelweg werpen en binnendraaien, tot het 
aanbieden van de jig onder een schuifdobber 
wanneer de vissen zich boven de bodem 
ophouden en dan de boel zachtjes binnentikken. 
Veel jigplezier!

DE LOODKNIJPER
De loodknijper is een apparaatje dat ook al geruime 
tijd bestaat. Het heeft eigenlijk nog het meeste weg 
van een grote nagelknipper. Het voordeel van een 
loodknijper is dat je de hagel- en/of stijlloodjes perfect 
op je lijn kan klemmen zonder dat deze beschadigt. 
‘Een echte visser gebruikt zijn tanden’, hoor ik je 
denken. Inderdaad, dat kan ook, maar met de kennis 
van nu over de schadelijkheid van lood is zo’n 
eenvoudig knijpertje toch wel aan te bevelen. 

Het voorbeeld op de foto is een antiek Frans knijpertje, 
tegenwoordig bestaan ze ook uit kunststof. Even 
Googlen op ‘loodknijper’of beter nog, vraag het je 
Amsterdamse hengelsportwinkelier! 

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.

Geitenharen jiggen

Een loodknijper van jaren geleden
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Als een karper dit uitpoept,  
dan weet je dat je goede  
noten gebruikt!

Knapperig en  
gezwollen

Een enkel tijgernootje op  
de hair kan dodelijk zijn
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EXTRA AARDAPPELTJE
Zelf mag ik alle vormen van 
karpervissen graag beoefenen, 
zeker ook de afstandsvisserij. 
Pennen blijft voor mij echter iets 
speciaals. Zowel de aanbeten als 
de dril zijn met niets te vergelijken, 
vind ik. Het eerste jaar dat ik op 
karper viste deed ik niet anders, 
het was de basis. Het fijne ervan is 
ook dat het lekker laagdrempelig 
is; bijna ieder water leent zich 
ervoor, je hebt er weinig spullen 
voor nodig en kan in korte tijd 
succesvol zijn of het nou zomer 
of winter is. Meestal zorgde ik er 
dan ook voor dat mijn moeder een 

aardappeltje extra kookte, zodat 
ik na het eten nog even een uurtje 
achter de karpers aan kon op een 
doordeweekse avond. Het heeft 
me veel bijgebracht, je leert tijdens 
het struinen snel hoe je karpers 
lokaliseert en welke plekjes goed 
zijn om te bevissen, iets wat later in 
mijn afstandsvisserij ook goed van 
pas kwam! 

NIET TE PASSIEF
Zoals ik al aangaf leent bijna elk 
water zich in meer of mindere 
mate voor het pennen. Ideaal zijn 
de vele polderstelsels, parkvijvers 
en cultuurwateren die ons land 
rijk is. Op dit soort wateren zijn 
over het algemeen meer dan 
genoeg interessante plekjes te 
vinden. Waar ik vooral naar zoek 
zijn hotspots als; lelies, rietkragen, 
overhangende takken, duikers, 
brugpijlers en van die typische 
drijfvuilhoekjes. Meestal voer ik 
eerst enkele plekjes aan om die 
vervolgens een voor een korte 
tijd af te vissen. Dat voeren kan 
met diverse aassoorten zoals; 
maïs, tarwe, hennep, duivenvoer, 
kikkererwten, aardappel, 
kattenvoer, pellets, enzovoorts. 
Ik kies meestal voor de zachtere 
aassoorten zoals blikmaïs 
omdat die ook lekker makkelijk 
op de haak geprikt kunnen 
worden. Wat ook zeer lonend 
kan zijn, is om stalkend te werk 
te gaan. Dus geen voerplekjes 

maken, maar gewoon de kanten 
afspeuren op zoek naar aasbellen, 
bewegende leliebladeren of andere 
tekenen van leven. Heb je eenmaal 
een vis gevonden, dan is het de 
kunst om deze subtiel te verleiden 
met iets wat niet te weerstaan 
valt, een kronkelende regenworm 
bijvoorbeeld! Beide manieren van 
struinen kunnen zeer succesvol zijn 
en voor allebei geldt: Wees niet te 
passief! Als er op een plek geen 
activiteit te bespeuren valt, ga er 
dan weg. Je kunt er later altijd 
weer even terugkomen.

MATERIAAL
Voor het penvissen heb je niet 
overdreven veel spullen 
nodig. Een hengel 
met een goede 
demping 

Al vele jaren is karpervissen een enorme hype in Nederland en niet 
in de laatste plaats onder de jeugd. De afstandsvisserij is en blijft 
favoriet, maar toch valt het mij op dat de laatste tijd meer en meer 
(jonge) struinende vissers langs de waterkant te vinden zijn. Dat is tof, 
want mobiel karperen is ontzettend leuk en leerzaam! Struinen kan op 
meerdere manieren en vooral het vissen met broodkorsten en honden-
brokken aan de oppervlakte lijkt populair. Daarom wil ik het vandaag 
eens hebben over het vissen met een dobber, want soms bekruipt mij 
het gevoel dat de schoonheid van het penvissen vergeten raakt.

KARPERVISSEN - Martijn Falkeisen

Pennen op karper

Altijd superspannend

De montage

Gewoon om de hoek

Zomer of winter, pennen is effectief!

om de harde klappen onder de top 
op te kunnen vangen van circa 1,50 
tot 2,25 lb en circa 11 tot 13 ft. Een 
molen in de 2500 tot 6000 serie met 
een goede slip en opgespoeld met 
een nylonlijn van pak hem beet 
25 à 30/00. Een schepnet en een 
compacte onthaakmat. Een rugtas 
met klein materiaal zoals haken, 
loodhagels, dobbers en eventueel 
foto- en weegattributen. En last but 
not least; een polaroid zonnebril! 
Die laatste kan enorm helpen bij 
het vinden van karper en is dan ook 
eigenlijk onmisbaar! Qua systeem 
gaat mijn voorkeur uit naar een 
schuivende dobbermontage 
met een zogenaamd zinkloodje. 
Op de hoofdlijn schuif ik eerst 
een silicone stopper, dan een 
schuivende pen, dan het lood 
en onderaan uiteraard de haak. 
De truc zit hem in de manier van 
uitloden; zorg dat de dobber 
precies mooi komt te 
staan en dus net niet 
zinkt door enkele 
loodhagels op de 
lijn te bevestigen. 
Vervolgens zet 
je nog 1 klein 
loodhageltje 
onder de 
andere loodjes, 
waardoor de pen 
heel 

langzaam zinkt. Hoe trager de 
pen zinkt hoe scherper deze is 
uitgelood. Pas als het onderste 
loodje op de bodem ligt komt de 
dobber boven water te staan, 

dat is dus een kwestie van 
afstellen door de stopper 
omhoog te schuiven. Op 
deze manier vis je nooit 
per ongeluk te ondiep en 
ligt het aas altijd rustig 
en stil op de bodem. 
Zorg er wel voor dat er 
10 à 15 cm ruimte zit 
tussen het zinkloodje 

en de haak. Dit systeem 
is weliswaar simpel en 

ouderwets, maar nog 
steeds zeer 

effectief!

GEEN SPIJT!
In Amsterdam wemelt het van 
de interessante penstekken. 
Vaak zijn dit plekken waar met 
de elektronische pieper niet of 
nauwelijks te vissen valt. Er is plek 
genoeg, weg van alle drukbeviste 
wateren. Bovendien huizen er 
in al die vergeten wateren vaak 
hele mooie karpers. Vissen die 
nauwelijks tot niet bevist worden. 
Gewoon zonde om niks mee te 
doen toch? Zo ving ik vorig jaar 
binnen 5 minuten een waanzinnige 
schubkarper bij mij om de hoek. 
Ik was al zo vaak langs dat plekje 
gelopen en elke keer nam ik mezelf 
voor om er eens te gaan pennen. 
Toch heeft het jaren geduurd voor 
het ervan kwam. Na die vangst 
vis ik veel regelmatiger bij mij in 
de buurt en dat heeft al heel wat 
leuke vissen opgeleverd. Turend 

naar mijn dobber voel ik me nog 
regelmatig dat kleine 

kereltje dat ooit 
zo begon met 
karperen. 
Pennen 

gaat nooit 
vervelen. Dus kook 

vanavond gewoon een paar 
aardappels extra, laat die tv uit 

voor een keer en ga eens vissen 
met de penhengel in een van die 
slootjes bij je om de hoek! Je zal er 
zeker geen spijt van krijgen! 
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BEN ik DAT?

Colofon 
Inleveren kopij volgende nummer
Vóór 15 december 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,-
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.).

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,  
Richard Gans, Daniël Beijk, Andres de Rouville, Martijn Falkeisen,  
Jan de Boers, Martin van Haeften, Piet Breedijk, Sjoerd Schrassen,  
Jaap Que, Joris Weitjens, Herman Sentrop, Henk van Berkel  
en Gaston Klein

Coverfoto
Het jeugdkampioenschap van Amsterdam was een groot succes!

Grafische 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.

‘Ben ik dat?’-nieuws 
vorige editie:

De visser uit de vorige 
‘Ben ik dat?’ heeft zich 
helaas nog niet gemeld, 
dat kan nog tot  
31 december 2017,  
daarna vervalt de prijs.
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www.martinsb.com
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. Thuisbezorgd 
of ophalen in de winkel, de keuze is aan jou! Kijk op de website voor de deelnemende winkeliers.

VIS MET MARTIN SB
DE WINTER DOOR!

BESTEL NU!

VIS MET MARTIN SB
DE WINTER DOOR!

Ook 
voor de 
wintervisser 
heeft Martin SB 
het juiste aas in 
de Xtra Range. 
De SWEET 17 is zeer 
opvallend van kleur, grof 
van structuur en goed 
verteerbaar door toevoeging 
van een fl inke dosis vezels en ruwe 
kokos. Door de juiste hoeveelheid 
hoogwaardig n-Butyric blijft de karper 
azen, ook bij koud water. 
De White Monster Crab heeft zich de 
afgelopen winter wel bewezen. Deze boilie 
bevat geen vette vismelen, maar wel de geroemde 
Martin SB Monster Crab fl avour. De karper zal niet snel 
verzadigd raken en blijven azen. Door de grote hoeveelheid 
aan vezels ontstaat een lichtgewicht boilie die voor de karper 
makkelijk op te nemen is. 

De SWEET 17 en White Monster Crab zijn eenvoudig en snel 
te bestellen in onze webshop! 

ZOET 
OF VISSIG, 
AAN JOU 
DE KEUS!


