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Voorwoord
Beste Leden,

Bij het verschijnen van deze 2e AHV VISSEN 
magazine van 2018 heeft de lente reeds haar intrede 
gedaan, je hoeft alleen maar om je heen te kijken 
om de natuur te zien ontluiken. Het leven langs de 
waterkant komt steeds meer in beweging. De dagen 
lengen en op de laatste zondag van maart is de 
zomertijd ingegaan. Als het even meezit, stijgt het 
kwik ook weer naar aangename temperaturen. Dat 
betekent dat meer mensen er op uit zullen trekken en 
zo ook wij vissers. 

In de lente gaat Marcel de Ruyter graag achter de 
voorns aan met ultra light materiaal, de roofvissen 
moeten immers even met rust gelaten worden. 
Van de lente was tijdens de roofviswedstrijd 
aan de Bosbaan nog maar weinig te merken, het 
was ijskoud! Verder vertelt Gijs Nederlof over de 
Amstel en het IJ, het mooiste snoekbaarswater 
van Nederland. In deze editie van AHV VISSEN 
magazine ook het eerste deel van een artikel over 
vliegvissen van Peter Sikking en haalt Richard Gans 
herinneringen op uit de polder.

Na het vertrek van onze gewaardeerde 
hoofdredacteur Rolf Bouman heeft het bestuur een 
mediagroep ingesteld die verantwoordelijk is voor 
het totale AHV-mediabeleid. Deze enthousiaste 
groep is in ontwikkeling en ziet jullie commentaar en 
inbreng graag tegemoet.   

De Redactie

Gesloten tijd 
Op dit moment geldt in Nederland een gesloten 
tijd voor bepaalde aassoorten. Hoe, waarmee 
en wanneer mag ik nu wel en niet vissen? 
Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van 
mei mag je niet met kunstaas, een stukje vis 
of met een dode vis vissen en moet je iedere 
snoek, snoekbaars of baars die je eventueel 
vangt, direct terugzetten (zowel gesloten tijd 
voor aassoorten als voor de vissoorten snoek, 
snoekbaars en baars).



WITVISSEN - Marcel de Ruyter

Vlokvissen in en  
 rondom Amsterdam

VLOKSTOK
Elk voorjaar trek ik er wel een paar 
keer op uit met de vliegenstok om 
de eerste actieve voorjaarsvoorns 
te vangen, maar inmiddels heb ik 
ook het vlokvissen weer herontdekt. 
Nu had je daar in het verleden 
speciale vlokhengels voor, maar 
zoals ik al eerder aangaf ben 
ik een roofvisser pur sang en 
speciale materialen aanschaffen 
is absoluut geen noodzaak. 
Persoonlijk vis ik graag ultralight 
(UL) met kunstaas op bijvoorbeeld 
baars en snoekbaars en hiervoor 
zijn er talloze UL spinhengeltjes 
op de markt die je werkelijk voor 
een habbekrats kunt aanschaffen. 

Laten deze hengeltjes ook nog 
eens uitermate geschikt zijn voor 
het vlokvissen! Nu heb ik zelf een 
dergelijk zeven grammertje staan, 
met een lengte van 1.90 meter, wat 
prima volstaat voor het vlokvissen. 
Zet hier een licht 500-1000 model 
werpmolentje met goede slip op 
en spoel deze op met nylon, 16/00 
tot 18/00. Eerlijk gezegd zou je nog 
beter met 14/00 aan de slag kunnen 
gaan, maar het zal niet de eerste 
keer zijn dat een karper besluit 
mijn voor de voorn bedoelde vlok 
te pakken. Met een iets zwaardere 
lijn kun je gewoon net even wat 
beter de vis onder controle houden 
en heb je de kans een karpertje te 

landen, maar ook zeelt behoort tot 
de mogelijkheden.

ONTDEK JE PLEKJE
Stekken vinden hoeft niet moeilijk 
te zijn. In en rond Amsterdam zijn 
er zat ondiepe, heldere wateren 
met veel waterplanten waar het 
barst van de mooie voorns. Dit soort 
wateren warmen in het voorjaar 
snel op. Buiten het feit dat je 
geregeld voorns kan zien draaien 
aan het wateroppervlak zijn ze 
ook prima te spotten. Een goede 
polaroid bril is hierbij absoluut 
onmisbaar, maar dat geldt eigenlijk 
voor elke vorm van vissen. Voordat 
je gaat vissen kan het lonend zijn 
om eerst wat brood in het water te 
gooien. Door het eerst een beetje 
nat te maken is het goed weg te 
werpen en zal het langzaam zinken. 
De voorns zullen beginnen te azen 
en stukjes brood zullen rond gaan 
dwarrelen. Ook kies ik veelal voor 
deze techniek om de eenden een 
beetje buiten schot te houden, die 
eten anders werkelijk alles binnen 
no-time weg. Een andere goede 

Hoewel ik het voorjaar misschien wel de mooiste periode van het jaar 
vind, is het ook een periode waarin ik mijzelf als roofvisser erbij neer 
moet leggen dat het toch echt even uit is met de pret. Uiteraard kan men 
gedurende de gesloten periode aan de slag met wormen en zelfs richting 
zee gaan om met kunstaas de eerste zeebaarzen te belagen, maar om 
heel eerlijk te zijn is het ook wel goed om toe te geven aan andere stijlen 
van vissen die minstens net zo leuk zijn.

truc kan zijn om met de wind in de 
rug wat brood onder de kant in het 
water te gooien en deze te laten 
afdrijven. Wanneer je activiteit ziet 
werp je de vlokdobber iets over 
de stek heen en draai het geheel 
richting de plek waar de voorns 
azen. Hierdoor verjaag je de vis 
niet en maak je sneller kans op een 
prachtige ruis- of blankvoorn.

DOBBERS EN ZO
Ook al heet het vlokvissen en heb je 
hiervoor speciale vlokdobbers, zegt 
dat uiteraard niet dat je alleen deze 
kunt gebruiken. Veel vlokdobbers 
hebben in combinatie met dun 
nylon de neiging bij de loodjes in 
elkaar te gaan draaien tijdens 
het werpen of door een paar 
keer mis te hebben 
geslagen. Nu 
zullen er allerlei 
foefjes zijn om 
dit probleem te 
verhelpen, maar de 
aloude ganzenpen die men 
slechts aan de onderzijde 
bevestigd met een rubbertje 
blijft toch wel een simpele, 
maar zeer doeltreffende 
oplossing. 

Ganzenpennen kunnen aardig 
wat lood hebben en kun je ze 
verschillende kleurtjes geven op 
de antenne waardoor je voor elke 
weersituatie een juiste dobber kan 
inzetten. Neem verder wat doosjes 
met zachte loodhageltjes mee en 
haakjes die niet te snel uitbuigen. 

Dit vanwege de reden dat je te 
maken kan krijgen met een flinke vis 
zoals een karper of een zeelt. Ik heb 
wel eens compleet rechtgetrokken 
haken terug gekregen. Een scherp 
en degelijk bronzen haakje in 
een maatje 12 of 14 is het juiste 
gereedschap. Naast een gewoon 
witbrood kan ik iedereen aanraden 
ook maden mee te nemen, er 
zijn momenten dat dit gewoon 
betere resultaten geeft, zeker in 
combinatie met casters. Ik adviseer 
je om een diep niet al te zwaar 
schepnet mee te nemen. 

MET DE 
KIDS OP PAD
Wat nog het mooiste 
is van deze manier van 
vissen is de eenvoud die goed 
samen gaat met kinderen. Met vrij 
simpel materiaal kun je kinderen 
iets moois laten vangen en omdat 
er doorgaans altijd wel wat voorns 
te vangen zijn blijven kinderen 
langer gefocust. Ook ben ik er van 
overtuigd dat met vlokvissen een 
bepaalde basis wordt gelegd voor 
het leren vissen. Vlokvissen is min 
of meer de stap van de vaste stok 
naar een werphengel en eigenlijk al 
een vorm van jagend en zeer actief 
vissen. Je kunt hierbij kinderen 
tekst en uitleg geven hoe een vis 
netjes en correct te onthaken en 

zullen zij het gedrag van vissen 
gaan herkennen. Trek er dus 
gezamenlijk op uit dit voorjaar en 
vergeet vooral niet te genieten! Oh 
ja, vergeet je AHV VISpas niet! Met Ultra Light materiaal achter de voorns aan

Goud in de hand

Bingo!

Naast vlokdobbers zijn 
ganzenpennen favoriet
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PACHTCONTRACT
Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen; niet alleen Gods 
wegen zijn ondoorgrondelijk, zo 
ook die van de (Amsterdamse) 
politiek. Daar waar begin 2018 de 
hoop en verwachting was dat het 
pachtcontract eindelijk door de 
gemeente en de AHV kon worden 
ondertekend, is er toch een kink in 
de kabel gekomen. De wethouder 
is namelijk voornemens om de 
motie ‘weerhaakloos vissen’ van 
de Partij voor de Dieren toch 

uit te voeren, terwijl uit eerdere 
berichten het tegendeel werd 
beweerd aangezien een juridische 
grond daarvoor ontbreekt. Het 
bestuur zal, als reactie op de 
bovenvermelde motie, een memo 
die reeds in het bezit is van 
de wethouder, nu ook aan alle 
fractiewoordvoerders toezenden. 
Als de bepaling over weerhaakloos 
vissen in het pachtcontract 
terechtkomt, zal de AHV het 
contract niet ondertekenen en 
zullen de oude contracten met de 
stadsdelen weer herleven.  
En dat laatste wilde de gemeente 
en ook de AHV aan het begin van 
de gesprekken, die nu al langer dan 
een jaar duren, juist niet! Bij het 
verschijnen van dit aprilnummer zal 
de (politieke) teerling hierover wel 
zijn geworpen.

BELEIDSPLAN 2019-2020-2025
In de laatste Ledenraads-
vergadering is aangekondigd 
dat Jaap Que een hernieuwd 
beleidsplan voor de AHV zal 
opstellen. Dat beleid is alleen zinnig 
en realiseerbaar indien deze door 
onze AHV-leden wordt gedragen.
Dat betekent dat van jullie allen 
een inbreng wordt verwacht, zodat 
het uiteindelijke beleidsplan een 
gezamenlijk eindproduct is.
Vanaf nu kunnen jullie 
onderwerpen (met daarbij een 
korte toelichting) aandragen, 
voorbeelden zijn; het wel of 
niet inbrengen van viswater, 
verenigingsactiviteiten in het 
nieuwe pand, invulling van de 
ondersteuning door ons kantoor 
etc. De verkregen informatie zal 
vertrouwelijk worden behandeld. 
Uiteindelijk komt een eindproduct 
uit de bus, dat in verschillende 
gremia de revue zal passeren, 

alvorens tot daadwerkelijke 
uitvoering zal worden overgegaan.
Over de voortgang van deze 
gezamenlijke missie zullen jullie 
telkens worden geïnformeerd.  
Het e-mailadres waar je jouw 
ideeën naar toe kunt zenden is: 
Visie.Missie@hotmail.com.  
De inzendingstermijn is tot  
1 september 2018!

SPORTVISSERIJ MIDWEST 
NEDERLAND
In maart 2018 is gesproken met  
het bestuur van SMWN over  
de afdracht.
Op 22 februari 2018 werd voor 
regio Noord een thema-avond 
georganiseerd met als onderwerp 
onder meer het conceptbeleidsplan 
2018-2020 en de evaluatie van het 
huidige beleidsplan. 

HERHUISVESTING 
Begin februari 2018 heeft de 
AHV-Commissie Herhuisvesting 
met een vertegenwoordiging van 
de gemeente en de architect 
gesproken over de locatie van de 
voorgenomen AHV-huisvesting. 
Medio maart zijn de commissie en 
de architect weer bijeen geweest 
en is een aangepaste schets aan 
de gemeente aangeboden.

OVERIG
• Op 19 april 2018 vindt de  
 Ledenraadsvergadering plaats.
• Op 30 juni wordt door de AHV  
 in samenwerking met Weesp  
 en Zaandam een jeugd-clinicdag  
 aan de Amstel georganiseerd  
 met diverse hengelsport  
 disciplines. 

Namens het bestuur van de  
Amsterdamse Hengelsport 
Vereniging: Jaap Que   

De laatste jaren is er vanuit de 
gemeente (politiek) en de politie 
meer druk gelegd op de AHV om 
mede zorg te dragen voor een 
stringentere handhaving van de 
Visserijwet en op te treden tegen 
de gepleegde overtredingen 
door (sport)vissers binnen 
Amsterdam. De AHV heeft 
voor het toezicht en de 
handhaving controleurs 
en een Buitengewoon 
Opsporing Ambtenaar 
(BOA) tot haar 
beschikking; daarnaast 
kan de AHV eventueel 
gebruik maken van andere 
BOA’s. In samenspraak met het 
verantwoordelijk bestuurslid voor de 
controles, Jaap Que, is afgesproken 
dat dit jaar de controles en 
de handhaving verder wordt 
gestructureerd; dat houd tevens in 
dat er een toename op controles 
zal zijn. Daarnaast zijn een aantal 
wateren als prioriteit aangewezen. 
Het IJ in Amsterdam is bijvoorbeeld 

zo’n water waarvan de waterpolitie 
en de havendienst van mening 
zijn dat de sportvissers zich niet 
altijd aan de regels houden. 
Behalve dat dit strafbaar is, zorgen 
de gedragingen van een aantal 
sportvissers ook voor gevaarlijke 

situaties in het toch al drukke 
vaargebied. De AHV gaat 

er van uit dat eenieder 
zich er van bewust is 
dat het IJ een mooi 
viswater is en dat dat 

ook zo moet blijven. 
Indien zich echter taferelen 

voordoen die niet door de 
beugel kunnen, bestaat de gerede 
kans dat dit water ons ontnomen 
kan worden, dan wel vergaande 
beperkingen worden opgelegd om 
daar nog te mogen vissen. Lees 
daarom ook aandachtig het artikel 
in dit AHV VISSEN magazine op 
pagina 10 en 11. Dit artikel gaat 
specifiek over het IJ. Daarnaast zal 
de controle op de Bosbaan mede 
op verzoek van de boswachterij 

verder worden opgevoerd. Behalve 
overtredingen van de Visserijwet 
zijn de overtredingen van de 
Dierenwelzijnswet ten aanzien van 
vissen belangrijke controlepunten 
voor de AHV. Mede door de zorg 
die regelmatig wordt uitgesproken 
in de gemeenteraad wordt het 
vissen met levend aas direct 
verbaliseerd. Op dit punt is er 
sprake van een zero tolerance 
beleid. Het sanctiebedrag op deze 
overtreding is € 380,- en € 9,-  
administratiekosten. Kijk voor 
overige boete bedragen op  
www.ahv.nl of scan de code 
onderaan deze pagina.

VISPLANNER
De AHV heeft geconstateerd 
dat de (landelijke) VISplanner 
niet altijd overeenkomt met 
onze verenigingsbepalingen; die 
onduidelijkheid komt ons allen 
niet ten goede. Een voorbeeld 
daarvan is dat je met een landelijke 
nachtsticker niet in de AHV-
wateren, waar een nachtpas 
verplicht is, ’s nachts mag vissen. 
Dit is voorbehouden voor AHV 
leden en dan dien je dus in het bezit 
te zijn van een nachtvergunning 
van de AHV; datzelfde geldt ook 
voor de 3e hengel vergunning.  
Lees daarom de visdocumenten 
goed door en neem bij twijfel 
contact op met het kantoor van 
de AHV. Dat voorkomt onnodige 
discussies langs de waterkant.   

NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
NIEUWS EN MEDEDELINGEN - Jan Spel

HANDHAVING & CONTROLE 
Het water in Amsterdam is eigendom van de gemeente Amsterdam. De 
Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) is als huurder hiervan de 
visrechthebbende.Dit houdt dan wel in dat de AHV de verplichting heeft 
controles uit te voeren, toezicht te houden en te handhaven. 

Vissen in de mooiste stad van Nederland? 
Altijd de AHV VISpas mee!
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COLUMN - Andres de Rouville

Haken en ogen
  Sprookjesvis...

We worden in het ootje genomen. Om de tuin geleid of ‘gepiepeld’. Onlangs stuitte ik namelijk op een 
schokkende ontdekking. Vol ongeloof vernam ik het bijna nietszeggende bericht. De neiging om per direct een 
open sollicitatiebrief naar de Keuringsdienst van Waarde te sturen was groot. Dit kon gewoon niet! Ik ben 
tenslotte een eerlijk en fervent sportvisser. Sportvissers worden niet graag in de maling genomen. De tijd is te 
kort, de hobby te duur. Door dit ‘wereldnieuws’ kwam ik uiteindelijk wel tot een geruststellende conclusie.

Nogmaals de tijd is te kort en te kostbaar om mensen te bedonderen. En toch val ik in hengelsportland van 
de ene verbazing in de andere. Nee! Mijn haak was nog scherp en nog nooit gebroken. Mijn onderlijn had 
inderdaad een trekkracht van vijfentwintig pond. Slijtvast tot aan de toonbank van de hengelsportwinkelier. 
En die liegt niet. Zelfs de rand van de toonbank niet. Nooit!

Enige tijd geleden wilde ik een dag gaan vissen bij een middelgrote forellenkwekerij. U weet wel. Zo’n 
weilandje met van die homemade gegraven vijvertjes. Pleur deze vol met vis en verhoog je toch al te 
hoge ego. Voor mij is het een dagje pure verwennerij. De binnenwateren zijn dichtgevroren, maar ik 
wil toch even die spanning voelen van het weglopende dobbertje. Ik vis dan één daghelft en ik hoop op 
hardvechtende forelletjes. Voordat de dag der dagen aanbreekt en ik de boeking ga afronden, bezoek ik 
nog even de site van de betreffende uitbater voor wat meer info. Drie vijvers. Da’s mooi, ik kan kiezen! 
Siberische rijensteuren, Europese dwergmeervallen, tandbaarzen, zalmforel en regenboogforel. Van de 
eerste drie heb ik geen kaas gegeten. Die skip ik. Ik wil tenslotte gaan vissen op forel. Het moet wel leuk 
blijven. De regenboogforel is een prima visje om je een daghelft mee te kunnen vermaken. Hardvechtende 
vissen die je op diverse manieren kunt belagen. 

In de met nummer drie aangevinkte vijver, is er ook de mogelijkheid om te gaan vissen op Zalmforel. Vissen die 
meer dan vijf kilo zwaar worden. Ik scrol naar de vangstfoto’s. Inderdaad, het zijn best grote vissen. Zalmforel. 
Ik lees het nog een keer goed. Ik lees twee namen in één vissoort. Is het nou een zalm of forel? Ik google 
verder. Ik kom tot een schokkende ontdekking. Zalmforel bestaat niet! Volgens bioloog Midas Dekkers ga ik 
vissen op ‘Sprookjesvissen’. Een zalmforel is niets meer en minder dan een doodgewone regenboogforel. 
Deze forel heeft alleen last van grootheidswaanzin. Als extra toetje is het vlees wel mooi roze van kleur.

Hier heb ik geen zin in! Ik geloof niet in sprookjes en ik wil op mijn vrije dag al helemaal niet in de maling 
worden genomen. Ik besluit een lichte spinhengel te pakken, bind een Pako-T lepel aan het einde 
van de lijn en sta binnen mum van tijd bijna letterlijk onder de rook van de troosteloze Hoogovens 
in Velsen. Dit is pure verwennerij. Met blaaswier onder m’n voeten, waan ik me in Ierland. Word 
het een zalm of een echte forel? De zeeforel. Is het vandaag alleen een vis door wie ik in de 
maling kan worden genomen, of niet? Na twaalf worpen knalt er iets zilverkleurigs net achter 
de basaltkeien op mijn lepeltje. Even later sta ik op de foto met mijn allereerste Nederlandse 
zeeforel. Veertig centimeter. De visdag met een eerlijke forel die  
een sprookje werd... 

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’.

VERSLAG - Roofviscommissie

Roofviswedstrijd  
  op de Bosbaan 

STRIJD MET DE ELEMENTEN
De wedstrijd begon met een 
flauwe windkracht 2 welke 
al snel aanwakkerde tot een 
ijskoude windkracht 6 met een 
gevoelstemperatuur van -7.  
Enkele diehards trotseerden 
zonder extra bescherming de wind 
en de ijzige kou maar de meeste 
hadden zich goed aangekleed. 
Sommige hadden zich zelfs met 
bivvy en kachel langs de Bosbaan 
geïnstalleerd, geef ze eens ongelijk!

STRIJD MET DE ROOFVISSEN
Ondanks de lekkere (doodaas) 
hapjes zoals makrelen, spieringen, 
voorn en sardines waren de vissen 
niet van plan om zich te laten 
verleiden. Er werden slechts vier 
roofvissen aangeslagen maar 
geen enkele vis kon ter meting 
aangeboden worden.

BAR EN BOOS 
Gezien de steeds slechter 
wordende weersomstandigheden 
met een verder aanwakkerende 
wind besloot de organisatie om 
de wedstrijd een uur eerder te 
eindigen, wat vele deelnemers als 
muziek in de koude oren klonk. 
Vervolgens kreeg een ieder het 
inschrijfgeld weer terug om 
hiermee elders een warme kop 
koffie te halen. 

TEN SLOTTE 
Al met al werd deze wedstrijd toch 
zeer gewaardeerd en waren er 
alleen maar positieve geluiden te 
horen. De AHV-roofviscommissie 
is dan ook zeker van plan om dit 
volgend jaar te herhalen en hoopt 
dat de weersomstandigheden dan 
beter zijn en we kunnen rekenen  
op meer deelnemers en vooral 
meer rovers!

De AHV Roofviscommissie

Zondag 25 februari organiseerde de Roofviscommissie van de AHV voor de eerste keer een doodaas wedstijd op 
de Bosbaan. De omstandigheden waren niet bepaald aantrekkelijk, het had de hele week al gevroren maar de 
Bosbaan bleef gelukkig ijsvrij door een stevige oostenwind. 23 vissers hadden zich opgegeven om de uitdaging 
aan te gaan een snoek, snoekbaars en/of baars op de kant te krijgen. Tijdens het verzamelen ‘s morgens bleek 
dat twee deelnemers zich afgemeld hadden en één was door de griep geveld. Hierdoor gingen 20 vissers met 
elkaar de strijd aan.

Het ijs hangt in het riet Ondanks de kou kon er een lachje af
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VLIEGVISSEN (1) - Peter Sikking

Vliegvissen, het komt  
 er maar niet van...

gegrift. Het 
traag stromende 
water kleurt oranjerood 
in de avondzon en komt 
ineens tot leven. Tientallen kleine 
zwarte vliegjes worden gulzig van 
het wateroppervlak genomen. 
Eenmaal gehaakt ramt de winde 
zich naar de kop van een krib, om 
zich in de stroming van de vlieg te 
ontdoen. Vijf minuten later onthaak 
ik een vijftigplus winde. En dat is 
pas het begin. Het komende half 
uur is bijna iedere worp raak. Ik kan 
er heel moeilijk genoeg van krijgen.

Wat kan je in rivieren verwachten: 
Veelvuldig: roofblei, winde, baars, 
blankvoorn  en brasem. Minder 
vaak: snoekbaars en snoek (geheel 
afhankelijk van de locatie, sommige 
vliegvissers vissen alleen maar 
op snoekbaars en 
snoek in onze grote 
rivieren.)

STADSWATER: 
URBAN FLY 
FISHING
Wij vissers 
kennen het 
allemaal. Een 
paar jochies 
die een enorme 
snoek vangen. Of een niet te tillen 
karper. Het is ons waarschijnlijk 
vroeger ook wel eens overkomen. 
Maar als volwassen visser laat 
je zo’n water in eerste instantie 
links liggen. Bij nader inzien blijkt 
het een enorm bestand aan vis 
te bevatten. Goed onderhouden 
singels, grachten en stadswater 
dat in verbinding staat met groter 
water kunnen enorme vangsten 
opleveren.

Het is 
koud. Eind-
november koud. 
U kent dat wel. Net 
geen vrieskou, maar zo’n 
natte kou met een gemeen 
oostenwindje eroverheen. Je wilt 
eigenlijk nog geen handschoenen 
aan, maar intussen vallen ze er 
bijna af. Mijn maat en ik staan 
te streamen (snoeken met de 
vliegenhengel). We vissen 
in een singel die uitloopt in 
een vierhoekige bak. Binnen 
tweeënhalf uur haken we zeven 
snoeken. We landen er zes. 
Prachtig getekende snoeken 
met een gemiddelde lengte van 
vijfenzeventig centimeter. Achter 
ons lopen ze te joggen. Twee 
oudere dames laten al keuvelend 
hun hondjes uit. Draai ik me om, 
dan loop ik in twee minuten de 
Mac binnen. Urban fly fishing: 
fantastisch!

Wat kan je in de stad verwachten:
Veelvuldig: snoek, riet-/blankvoorn 
en baars. Minder vaak: karper en 
grondeling.

MOEILIJK?
Het grootste misverstand: de 
moeilijkheidsgraad. Ook daar kan ik 
heel snel helderheid in verschaffen. 
Kees Ketting schreef ooit: ‘Iemand 
die recht van lijf en leden is, kan 

in één uur een vliegenlijn acht 
meter recht vooruit werpen’! Ik 
sluit me daar volmondig bij aan. 
In één uur leert u een eenvoudige 
worp! Wilt u uw vaardigheden 
naar een hoger niveau tillen? Daar 
zijn tegenwoordig workshops 
voor. De VNV heeft zelfs haar 
eigen vliegvisschool. Zowel voor 
beginners als gevorderden. 

DE VNV EN DE FLY FAIR
Denkt u: ik wil van dit vliegvissen 
ook meer weten? Dan is het geen 
gek idee om de Fly Fair en de daar 
aanwezige VNV-stand te bezoeken. 
Vliegvissers hebben namelijk één 
keer in de twee jaar een eigen 
beurs. Ook dit jaar, op 21 en  
22 april. Locatie: Visvijvers de 
Berenkuil in Putten.
Graag tot ziens op de Fly Fair, of 
ergens aan het water natuurlijk.

Meer weten over de VNV en de Fly 
Fair? Bekijk het gratis digitale blad 
op www.dedigitalevliegvisser.nl of 
surf naar www.vnv.nu en  
www.flyfair.nl

Wordt vervolgd in het volgende  
AHV VISSEN magazine. 

Laat ik beginnen met één van 
de belangrijkste feiten: er is 
geen vis die je niet met de vlieg 
kunt vangen! Er is bijna geen 
vis die geen insecten eet en dat 
is de basis van het vliegvissen. 
Daarom vang je overal met 
de vliegenhengel vis. En wij 
Nederlandse vliegvissers zijn 
enorm creatief als het gaat om 
moeilijk te vangen vissen tot 
aanbijten te verleiden. Laat ik wat 
verleiden betreft de daad bij het 
woord voegen en u meenemen 
naar de waterkant. Allereerst naar 
onze Nederlandse polder. Daarna 
staat één van onze prachtige, 

traag stromende rivieren op het 
programma en vervolgens kijken 
we nog even in de stad. In de 
volgende editie van AHV VISSEN 
magazine een verslag van onze 
bevindingen in het buitenland.

DE POLDER
Je hebt er iets mee, of je hebt 
er niets mee. Ik hou van onze 
Nederlandse polders. En, 
niet onbelangrijk, de vliegvis 
mogelijkheden zijn er eindeloos! 
Kleine slootjes die uitkomen op 
groter water, een sluisje waar het 
barst van de baars, een driesprong 
waar altijd wel een mooie snoek 

ligt te wachten, scholen ruisvoorn 
in een heldere zijsloot en de grote 
voorjaarsscholen brasem… Voor 
de vliegvisser is het puur genieten 
in onze polders! 

Wat kan je in de polder 
verwachten: Veelvuldig: baars, 
snoek, riet-/blankvoorn en brasem. 
Minder vaak: karper en zeelt.

RIVIER
Vanuit de polder neem ik u binnen 
een half uur mee naar de rivier. 
Nederland is gezegend met 
prachtige rivieren. Rivieren die 
wat vliegvissen betreft een breed 
scala aan mogelijkheden bieden. 
Wat te denken van vliegvissen 
op roofblei in de Maas of IJssel! 
Het is een snelle visserij (qua lijn 
binnenhalen) en de beuk op je vlieg 
is dan ook eigenlijk geen beuk maar 
een dreun. Een dreun die je tot in 
het handvat van je vliegenhengel 
voelt. Vaak pakt de roofblei je vlieg 
ook nog eens op het allerlaatste 
moment: hartverzakkend 
spannend!

Winde vangen op de IJssel is een 
jaarlijks vliegvisfenomeen. Maar 
ook op andere rivieren biedt de 
winde een geweldige sport. Menige 
zomeravond staat in mijn geheugen 

Dit hoor ik maar al te vaak. Zo vaak, dat ik denk dat het tijd wordt om wat 
meer inzicht te geven in het vliegvissen. Gewoon, even alles duidelijk op 
een rijtje. Heeft u voor eens en voor altijd genoeg info om te besluiten of 
u het eens wilt proberen. Wij, de Vereniging Nederlandse Vliegvissers 
(VNV), zorgen ervoor dat u goed van start kunt gaan. 

Lappen van brasems in onze polders!
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AANKONDIGING - Thema Avond en Snoekbaarswedstrijd

Thema Avond 

Snoekbaarswedstrijd 
  Nieuwe Meer

WITVISSEN - Gijs Nederlof

Gooi een hengeltje uit 
  aan de Amstel 

Op veler verzoek organiseert de 
roofviscommissie van de AHV, deze 
keer wat vroeger in het seizoen, 
op zondag 17 juni 2018 een koppel 
Snoekbaarswedstrijd met bootjes 
op de Nieuwe Meer. 

De wedstijd duurt van 08.30 uur 
tot 14.00 uur. Verzamelen kan 
vanaf 07.30 uur bij de nieuwe 
Hengelsportzaak van Piet Vogel, 
Oude Haagseweg 47, Amsterdam. 
Hier kan ook worden getrailerd, 
de vrije trailerhelling is namelijk 
gesloten. De prijsuitreiking vindt om 

14.30 uur plaats bij de Hot Spot,  
ook op dit adres gelegen.
Aanmelden via ahv@ahv.nl of op 
tel. 020 - 626 49 88. Kosten zijn  
€ 25,- per koppel. Na aanmelding 
over te maken naar AHV via 
NL 30 INGB 0000117917 o.v.v. 
snoekbaarswedstrijd Nieuwe 

Meer. Inschrijving staat pas vast na 
ontvangst van het inschrijfgeld. 

Piet Vogel Hengelsport heeft met 
het verschijnen van dit magazine 
vermoedelijk zijn winkel al geopend. 
Meer informatie hierover in het 
volgende AHV VISSEN magazine.

LOCATIE 
Het beste traject om 

aan de slag te gaan is de 
Oostkant van de Amstel, 

aan de Ouderkerkerdijk.
Zoek dan een plekje ergens 

tussen de brug over de A10 
en Ouderkerk a/d Amstel 
en het kan bijna niet meer 

misgaan. Parkeer je auto 
zoveel mogelijk in het gras 
of op een van de speciale 

parkeerplaatsen.

VOORBEREIDING EN MATERIAAL 
Als je liefhebber bent van het 
vissen met de feeder is een feeder-
hengel van 3.90 meter voldoende. 
De meeste kans op een lekkere 
visdag heb je als je op een meter 
of 25 van de kant, of als je wat 
verder kunt werpen, een meter of 
tien van de overkant gaat vissen. 
Kies je voor 25 meter dan kun 
je met een 22/00 mm hoofdlijn, 
12/00 mm onderlijn en haakje 16 
een topmiddag beleven. Omdat 
er weinig tot geen stroming staat 
in de Amstel, is een korfje van 30 
gram voldoende. Breng een korf of 
vijf met wat brasemvoer, aangevuld 
met wat dode maden, casters en 
wat wormpjes, en je voerstek is 
gereed voor gebruik. 

Ga je tien 
meter van de 

overkant vissen, dan is 
het verstandig om te kiezen voor 

een gevlochten lijn van 8/00 mm, 
in combinatie met een 22/00 mm 
voorslag van een meter of acht 
en een korfje van 40 gram; knoop 

er vervolgens ook een 12/00 mm 
onderlijn en haakje 16 aan en je 
materiaal is tip top in orde. 

Je hebt natuurlijk ook veel 
witvissers die liever met de 
vaste stok aan de slag gaan. Als 
stokvisser kun je tussen de negen 
en elf meter fantastisch vis vangen 
in het voorjaar. Vergeet ook niet om 
net over de plompenbladeren heen 
te vissen, die in april vaak nog niet 
zichtbaar zijn en zich tot een meter 
of vier van de kant uitstrekken. Op 
stokafstand is de Amstel ongeveer 
1,5 meter diep. Maak wat tuigjes 
klaar met een dobber van 1 gram, 
12/00 mm hoofd- en 10/00 mm 
onderlijn, haakje 16 er aan en 
je bent er klaar voor. Neem een 
standaard brasemvoertje mee, 
balletje of vijf er in en 
vissen maar. 

DIVERSITEIT 
Het visbestand van de 

Amstel is behoorlijk breed. Houd 
dus rekening met veel kleine vis 
en kneiters van brasems. Ook kan 
er af en toe een schitterende zeelt 
of karper doorheen lopen. Met 
wat maden, casters, wormen en 
een blikje maïs heb je al het aas 
voorhanden dat nodig is voor een 
mooie Amstelvisdag.  

Op woensdag 25 april houdt de 
roofviscommissie van de AHV weer 
een Thema Avond! Deze keer met 
gastsprekers Michel Oostdijk en, 
onder voorbehoud, Daan Verbruggen. 
Tijdens deze avond zullen zij twee 
prachtige presentaties geven over 
Streetfishing in Amsterdam en 
Snoekbaarsvissen op het IJ.

Kom woensdag 25 april 2018 naar 
Café Restaurant Het Wapen van Diemen, het eerste drankje is van de 
roofviscommissie van de AHV! Deelname is gratis, het maximale aantal 
deelnemers is 50 personen en VOL=VOL!

LOCATIE:
Het Wapen van Diemen
Ouderkerkerlaan 8
1112 BE in Diemen

AANVANG:
Zaal open om 19.00 uur
Start Thema Avond  
om 19.30 uur

AANMELDEN:
Via ahv@ahv.nl of
Via 020 - 626 49 88
Deelname is GRATIS!

Als lid van de AHV zit je goed met al die prachtige viswateren in en 
rond Amsterdam. Binnen een straal van een kilometer of twintig heb je 
de viswateren voor het uitkiezen. Eén van die locaties waar je in het 
voorjaar prima terecht kunt om een dagje te gaan vissen is de Amstel.

EXTRA NIEUWS
Streetfishing competitie van start! Tijdens het tot 
stand komen van dit nummer van AHV VISSEN 
magazine is inmiddels de Streetfishing competitie 
van start gegaan. Team Predator Fishing Amsterdam 
vertegenwoordigt de AHV tijdens de Sportvisserij 
MidWest Nederland Streetfishing Competitie 2018. 
De finale is op zondag 24 juni in Amsterdam! Wij 
van de AHV wensen Leo, Richard, Dennis, Quincy, 
Robin en Daan nog heel veel succes toe! Volg hun 
resultaten via de onze website of facebookpagina. 
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Het kan bijna niet meer misgaan

De aastafel

Binnen!
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PENVISSEN - Richard Gans 

Herinnering  
 uit de polder 

GELIEFD POLDERTJE 
Een trillend rietstengeltje, de geur van vers gemaaid polder gras, het 

geraas van voorbij snellende, file ontwijkende automobilisten op de 
achtergrond, rietzangers, ganzen, eenden en vechtende reigers voor het 

beste stekje bij de sloot is mijn toneel. Herkenbare zaken die deze  
vis-sessies met zich mee brengen, kortom ik ben weer op pad met 

een struinhengel (een boter zachte hengel van net 1 lbs) in mijn  
o zo geliefde poldertje.

Een klein emmertje voer, een blik 
mais, schepnetje en een tackle 
boxje gevuld met wat pennetjes en 

wat er al niet meer inzit, maakt mijn 
uitrusting compleet.

AASSTEKKEN 
Aasbellen zoveel en zover als ik kan 
kijken. Het lijkt wel alsof er zeepsop 
in het water is gegooid. Ik zie de 

kleine belletjes een voor een uit 
elkaar spatten, dit is zo herkenbaar en 
kan ik zo waarderen. 

Het gevoel dat je leeft en dichter bij 
de natuur kan zijn. De geur van het 

gemaaide gras snuif ik nog eenmaal in 
mij op, heerlijk... het is maar goed dat 
ik geen last van hooikoorts heb. Ik zie 

al wat beweging in het water, een klein karpertje in dit 
geval. De rakker is een bellenspoor aan het trekken, 

vast en zeker om later de weg terug te vinden naar 
het voerstekje dat ik een aantal uur geleden heb 

aangelegd. Eigenlijk heb ik een stuk of 15 stekken 
voorbereid op een vijftal verschillende slootjes en daar 

tussenin wat losse korrels en boilie kruimels gestrooid.  
Ik zie af en toe een puntje van een staart het wateroppervlak 

doorbreken. Zo op het eerste gezicht tel ik 4 vissen die aan het 
azen zijn met de bijbehorende aasplakkaten. Even weet ik niet 
waar ik moet beginnen. Ik besluit om de vis rechts te belagen, 

Een late periode van vorst gooide valselijk mijn planning in de war om 
nog wat stekjes af te vissen die ik zorgvuldig had uitgekozen. Deze 
keer niet voor de deur maar her en der in de polder meende ik wat 
activiteit te zien dus het leek erop alsof de vis uit de winterslaap 
was gekropen... Helaas! Koning Winter is een wispelturige man, dus 
dan maar terug vallen op een eerdere struinsessie van vorig seizoen.

deze is wel heel erg fanatiek aan 
het azen gezien het bodemvuil dat 
omhoog wordt gewerkt met z’n 
gewroet. ‘Hongerig beest’ denk ik 
bij mezelf.

Het ondiepe polderwater kleurt 
donker grijs daar waar de vis zijn 
kop in de kleiachtige modder bodem 
duwt. Op zoek naar muggenlarven 
en wat losse maïskorrels die ik daar 
gestrooid heb. Ik laat m’n pennetje 
een cm of dertig zakken, naast het 
modderwolkje vergezeld door een 
klein handje mais.
Een aantal korreltjes vallen zelfs op 
de vis, maar deze is zo druk bezig 
dat het hem niets doet. 

SPEKTAKEL
De vis nadert opzichtig mijn 
haakaasje bestaande uit twee 
fijngeknepen maïskorrels op een 
haakje 10. Tot twee maal toe trekt 
de vis mijn pennetje met z’n logge 
lijf onder, m’n draad blijft hangen 
achter een vin en schiet weer los 
zodat het pennetje weer in positie 
staat. Het is een zekerheidje dat de 
hengel straks een zwiep krijgt om 
de haak te zetten. Het rode tipje van 
de pen klimt uit het water, het teken 
dat de vis het aas in z’n bek heeft 
genomen. Vervolgens de zwiep, de 
haak is gezet en de sloot wordt tot 
schuim geslagen, love it, spektakel 
voor mijn voeten!

De vis trekt een aantal meters lijn 
van de spoel die gevuld is met 
22/00. Dit is meer dan genoeg in 
deze omstandigheden. Op zijn 
vluchtweg verschrikt de vis een 
aantal van zijn soortgenoten en 
ook die schieten weg, het is alsof 
de sloot helemaal tot leven komt. 
De dril is kort maar ook intens. 
Uiteindelijk gooit mijn tegenstander 
de handdoek in de ring en laat zich 
gewillig naar het uitstaande net 
loodsen. Penvissen op z’n best!
Uiteindelijk sluit ik de dag af 
met meerdere vissen uit diverse 
slootjes. Het gemiddelde aantal 
gevangen vissen ligt redelijk hoog 
in de meeste polderstelsels.

Twee karpers op een dag is maar 
magertjes, vijf of zes vissen is 
eerder de standaard. Tien vissen is 
een goede dag, maar op de échte 
topdagen vang je er zomaar 15 tot 
30! Het zijn geen zware biggen of 
dikke bakken maar dit is voor mij de 
manier om karper te vangen. 

In zomaar een paar uurtjes 
struinen kun je zoveel beleven en 
dat is volgens mij wat sommige 
karperaars missen, de belevenis. 
Een vis van dertig kilo lijkt soms 
wel de nieuwe maatstaf en de weg 
er naar toe is minder belangrijk. 
Geven vangsten zonder foto minder 
beleving? Geen foto geen bewijs, 
maar wat is de definitie van bewijs? 
Zeg het maar. Ik vis voor mijn 
plezier en probeer via mijn eigen 
beleving het bewijs te leveren dat 
het niet alleen maar om het gewicht 
gaat. Mijn motto is dan ook; vergeet 
vooral niet te genieten en beleef de 
weg naar je succes intenser!  

Spektakel voor je voeten!

Schitterende visserij op het juiste materiaal

Bekijk het eens van een andere kant
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HET AMSTERDAMSE IJ - Gijs Nederlof

Het IJ, kunnen we  
 er straks nog bij? 

REGELS EN VOORSCHRIFTEN 
Als jij met je bootje op het IJ vaart 
dien je zoveel mogelijk rechts van 
de vaargeul te varen. Aan het eind 
van je drift omkeren en een stukje 
terugvaren is helemaal verboden 
en levert je bij constatering direct 
een bekeuring op. Als je terug wil 
varen, steek dan de vaargeul haaks 
over en vaar aan de overkant terug, 
steek vervolgens de vaargeul weer 
haaks over en je kunt hetzelfde stuk 
nog een keer bevissen. Omkeren 
en tegen het verkeer in terug varen 
is niet alleen levensgevaarlijk, het 
levert je ook nog eens een proces-
verbaal op. Ook de Zwaaikom bij 
het Java-eiland wordt gerekend 
tot de vaargeul en hiervoor gelden 
dezelfde regels. In de praktijk 
wordt vissen in de Zwaaikom vaak 

gedoogd zolang de scheepvaart 
maar niet wordt gehinderd.

Ook de koppen van de havens zijn 
verboden terrein voor sportvissers. 
De gele betonning betekent dat 
je in verband met een bepaalde 
situatie niet in de buurt mag komen. 
Op dit moment zijn er twee locaties 
waar gele betonningen in het water 
liggen; bij de Biggenstek bij de 
ingang van de Houthaven en achter 
het Centraal Station. De gele 
betonningen hebben overigens 
geen vaste plaats en kunnen 
zomaar verplaatst worden naar een 
andere locatie.

Daarnaast gelden er nog regels ten 
aanzien van de maximumsnelheden 
die je op het IJ mag varen. 

Op het IJ zelf mag je niet sneller 
varen dan 18 kilometer per uur. 
Vanaf het Stenen Hoofd tot aan 
de Pontveerhaven in Noord geldt 
zelfs een maximum snelheid van 
12 kilometer per uur. Ook het 
voor anker gaan is op het IJ niet 
toegestaan. Je mag ook niet vissen 
voor de mondingen van zijkanalen 
en havenbekkens en als laatste 
geldt er een invaarverbod voor 
de meeste havenbekkens van 
Amsterdam. Let ook even op de 
borden die bij de ingang van de 
havens zijn opgehangen. 

Als laatste willen we je voor alle 
bijzondere bepalingen van de AHV 
doorverwijzen naar www.ahv.nl,  
of scan de code onderaan  
deze pagina. 

HANDHAVING
Het Havenbedrijf en de Waterpolitie worden steeds 
vaker opgeroepen om in te grijpen als er weer eens 
een sportvisser met zijn bootje in de vaargeul of de 
Zwaaikom ligt. Veel sportvissers zijn niet bekend 
met de risico’s en de voorschriften waar je je aan 
dient te houden als je op het IJ gaat vissen. Helaas 
hebben we ook te maken met sportvissers die 
bewust de regels aan hun laars lappen en daarmee 
de hengelsportmogelijkheden op het IJ in gevaar 
brengen. De autoriteiten zijn het meer dan zat om 
regelmatig sportvissers van het IJ te halen omdat ze 
de beroepsscheepvaart hinderen.

DRUK VANUIT DE GEMEENTE
Het IJ is ingebracht in de VISpas en dat 
betekent dat iedereen met een VISpas van een 
Hengelsportvereniging een hengeltje uit kan gooien 
in het IJ. De AHV krijgt echter steeds meer signalen 
dat het tijd wordt om in te gaan grijpen. Als de AHV 
bijvoorbeeld besluit om het IJ uit de ingebrachte 
wateren van de VISpas te halen krijgt ze meer grip op 
de situatie. Je kunt dan bijvoorbeeld sportvissers die 
de regels overtreden de VISpas van de AHV ontnemen 
en dan kunnen zij in elk geval niet meer aan de slag op 
het IJ. Dat je je als vereniging niet populair maakt als 
je viswater uit de VISpas terugtrekt is duidelijk. Veel 
leden van andere HSV ’s voelen zich dan gedwongen 
om lid te worden van de AHV. Voor alle duidelijkheid 
zetten wij hiernaast de voorschriften t.a.v. het vissen 
op het IJ nog maar eens op een rij:

Als lid van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging 
hebben wij qua hengelsportmogelijkheden niets 
te klagen. Veel hengelsportverenigingen loopt het 
water in de mond als ze naar het visbestand kijken 
dat er in en rond Amsterdam rondzwemt. Landelijk 
wordt het IJ gezien als het water met het beste 
snoekbaarsbestand van het land. Van heinde en 
verre komen de roofvissers met bootjes onze kant 
op. Het IJ ziet er op een zonnige dag uit alsof het 
de Kalverstraat is, zoveel sportvissers zijn er soms 
bezig om een visje te vangen. Prachtig natuurlijk, 
alleen zijn wij sportvissers niet de enige die gebruik 
maken van het IJ; er zit ook nogal wat beroepsvaart 
op en die mensen beginnen steeds meer last te 
ondervinden van de sportvissers op het water.

Ook vanaf de kant is er prima vis te vangen op het IJ

Laten we zuinig zijn op het mooiste snoekbaarswater van Nederland!
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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’.

Als u het woord ‘Dropshot’ hoort denkt u dan aan dat 
zwarte drankje of… aan een manier van sportvissen? 
Deze lichte manier van vissen gebeurt voornamelijk met 
kunstaas en zo goed als altijd 100% verticaal. Dat wil 
zeggen meestal recht onder je voeten, vanuit een boot of 
bellyboat, vanaf een brug, op steigers of rondom havens 
en meerpalen. Daar waar kleinere tot middelgrote 
roofvissen zich graag ophouden, wachtend op hun prooi. 

Daar waar je met de diagonale 
vismethoden niet makkelijk 

bijkomt of te veel risico 
loopt een gehaakte vis 
te verspelen. Al driftend 
vanuit een boot op rivier 
of groter water maak 
je met deze dropshot 

methode en gelijknamige 
knoop ook zeker goede kans 

op de grotere exemplaren. Deze 
‘Dropshot Knoop’ zorgt ervoor dat de haak niet onder 
en in het verlengde van de vislijn wordt geknoopt maar 
haaks op de vislijn. Zou deze knoop daar zijn naam 
aan te danken hebben? Na een avondje Drop Shotten 
bedacht en inmiddels bewezen een uiterst effectief en 
toepasbare knoop.

Haal de lijn door het oog van de haak en neem een 
centimeter of 40 nylonlijn in beide handen tussen 
duim en wijsvinger. Met de rechterhand draai je nu de 
nylonlijn 180 graden en je zal zien dat er een lus ontstaat. 
Deze lus verschuif je met je rechterhand tot boven 
het oog van de haak. Vervolgens haal je met je middel 

en ringvingers de haak 2 tot maximaal 3 keer door de lus. 3 maal voor de dunnere diameters nylon en 2 
volstaat bij de wat dikkere nylon. Nu ga je beide lijnuiteinden voorzichtig aantrekken. Voordat de knoop zich 
gaat zetten, het geheel even goed bevochtigen en klaar is de Dropshot knoop.

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

De verbindende factor in beeld

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

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

‘Ben ik dat?’-nieuws 
vorige editie:

De persoon uit de vorige 
‘Ben ik dat?’ heeft zich 
helaas niet gemeld. 

Hengelsport en social media zijn nauwer met elkaar 
verbonden dan sommigen wellicht denken. Social 
media is een middel om tekstberichten, foto’s en 
video’s sneller uit te wisselen tussen zender en 
ontvanger. Zaken als hengelsportregels, vangstbe-
richten, evenementen en last minute mededelingen, 
bereiken zo snel de juiste persoon. Daarom zijn wij 
als Amsterdamse Hengelsport Vereniging ook zeer 
blij dat jullie de afgelopen maanden massaal gere-
ageerd hebben op onze AHV social media kanalen, 

Facebook en Instagram. Vragen van 
AHV leden, ingezonden vangstfo-

to’s, reacties op berichtgevingen, 
gedeelde berichten, deelname 

aan onze evenementen en 
vooral heel veel nieuwe 
volgers op onze pagina’s. 
Super!

Ben je nog geen volger? 
Like dan onze AHV 
social media kanalen 
en blijf dagelijks op 
de hoogte van onze 

berichtgeving! Wil je iets 
online met ons delen? Tag dan de AHV door 

middel van @amsterdamsehengelsportvereniging 
actief te maken in je post. Wij zien dan direct dat 
je ons vermeld hebt in je bericht en kunnen daar 
op reageren. Wil je een keer met een foto van je 
mooiste vangst bij onze online staan?  
Mail dan je vangstfoto’s van AHV wateren (met 
korte beschrijving) naar webmaster@ahv.nl 

Voor de komende periode zullen wij telkens 
nieuwe onderdelen gaan toevoegen aan onze 
AHV Facebook pagina. Zo kan je er inmiddels het 
gehele AHV hengelsportvergunningen overzicht op 
terugvinden in de AHV Facebook shop. Ook vind je 
er onze nieuwste hengelsportevenementen. 

De AHV, klaar voor de toekomst!

fb.com/amsterdamsehengelsportvereniging
instagram.com/amsterdamsehengelsport

NIEUWS EN MEDEDELINGEN - Alvar Besemer 

SOCIAL MEDIA
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