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Voorwoord
Beste Leden,

De gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag 
in mei is inmiddels verleden tijd, zodat wij nu dus 
weer kunnen gaan roofvissen. Raadpleeg voor het 
meenemen van vis wel even de gewijzigde  
AHV-vergunningsvoorwaarden.

Op de Ledenraad vergadering van 19 april jl. heeft 
Paul Kok zijn functie als voorzitter van de AHV 
neergelegd. Onder zijn bezielende leiding is de AHV 
uit een financieel dal gekropen en zijn onze financiën 
weer goed op orde. De AHV is Paul zeer erkentelijk 
voor datgene wat hij voor de AHV heeft gedaan, te 
meer als men beseft dat Paul zelf helemaal geen 
visser is! Voor zijn meer dan uitstekende verrichtingen 
is aan Paul Kok de zilveren speld van verdienste 
uitgereikt. Zijn opvolger, onze nieuwe voorzitter, heet 

Jaap Que. Op deze avond is ook 
de bronzen speld van verdienste 
uitgereikt aan Herman 
Sentrop, voor zijn jarenlange 
vrijwilligerswerk. In de rubriek 
‘Nieuws van de bestuurstafel’ 
valt meer over de Ledenraad 
vergadering te lezen. 

In deze editie van AHV VISSEN magazine neemt  
Gijs Nederlof ons mee naar de Ouderkerkerplas, 
vertelt Bart van Iterson over visserijkundig 
onderzoeken en wordt verslag gedaan over de 
ijskoude 24-uurs karperwedstrijd aan de Bosbaan. 
In het tweede artikel over Vliegvissen gaan we met 
Hyppo Wanders mee naar het buitenland.

De AHV organiseert op zaterdag 30 juni 2018 aan 
de Amstel een jeugdclinic. Voor deze en andere 
viswedstrijden is het verstandig om onze website en/
of Facebook in de gaten te houden, daar is altijd de 
laatste informatie te vinden.

Verder wordt aandacht besteed aan de opening 
van de hengelsportwinkel van Piet Vogel, het 
plaatsen van wilgentakken in de Sloterplas en 
het Spiegelkarperproject. Kortom weer veel 
nieuwigheden. Veel leesplezier en alvast een  
goede vakantie!

PS. De AHV Media Groep ziet jullie inbreng voor een 
volgende AHV VISSEN magazine graag tegemoet.  

De Redactie



FEEDERVISSEN - Gijs Nederlof

Feederen aan de  
 Ouderkerkerplas 

HET PARELTJE VAN OUDERKERK
Met de auto parkeer je vlakbij 
de watersportvereniging die 
gevestigd is aan ‘Aan de 
Wind’ in Ouderkerk aan de 
Amstel. Aan de kant van deze 
watersportvereniging is het water 
behoorlijk diep en daar zijn we 
vandaag niet naar op zoek. Aan de 
rechterkant, met uitzicht op het 
strandje, tref ik AHV-leden Leon 
Kauffeld en Bouke van der Ploeg. 
Beiden mannen zijn al druk in de 
weer met het uitpakken van de 
hengelsportmaterialen. 

EENVOUD LOONT  
Voor een leuke visdag heb je hier 
niet zoveel nodig. Gevist gaat er 
worden met een 3,90 meter lange 
feederhengel en een nylon hoofdlijn 
van 20/00. Op een meter of 40 uit 
de kant staat drie tot vier meter 
water en dat is precies de diepte 
waar zij de grote brasems vandaag 

verwachten. 

Als lid van de AHV heb je de goede viswateren voor het 
uitkiezen. Er zijn maar weinig hengelsportverenigingen 
die zoveel schitterend viswater beheren; een van die 
pareltjes is de Ouderkerkerplas. De plas is in de jaren 
70 ontstaan omdat er zand nodig was voor  
de aanleg van de omliggende snelwegen.  
Wij zijn er eens een kijkje gaan nemen 
om de feeder mogelijkheden in kaart  
te brengen.

Er is hier geen stroming en dat 
betekent dat een voerkorfje van 30 
gram al snel voldoende is. Knoop er 
een 14/00 onderlijn aan, een haak 
14 en klaar is Kees. 

VOER EN AAS
Geen moeilijk gedoe met lokvoer, 
gewoon een kilootje direct 
klaar brasemvoer is genoeg. Ze 
verwachten vandaag veel dikke 
brasems te vangen en daar is dan 
het aas ook op afgestemd. Op de 
aastafel dus maden, maiskorrels, 
casters en wat wormen.

KNEITER VAN EEN BRASEM 
Kort na mijn komst vliegen de 
eerste korven al door de 
lucht. 

Vier korfjes 
voeren en dan gaan 

we vissen. Drie maden op de 
haak en het duurt niet lang of 
de feeder van Bouke wordt 
al kromgetrokken. Even 
later ligt er een kneiter 
van een brasem in zijn 
schepnet. Ik schat dit exemplaar zo 
rond de twee kilo. Dat is nog eens 
een begin. Ook bij Leon blijft het 
niet lang stil en ook hij kan al snel 
de eerste brasem scheppen. 

DE ENE NA DE ANDERE
Terwijl de mannen stug doorvissen, 
kijk ik zo eens wat rond. Wat een 
schitterende visplek is dit zeg. 
Gemakkelijk bereikbaar en er is 
ruimte genoeg voor iedereen. Ik kan 
mij wel voorstellen dat menig AHV 
lid hier graag naar toe gaat. Bouke 
en Leon vangen ondertussen stug 
door en ik zie de ene na de andere 
brasem naar boven komen. 

PLEK ZAT
Wij zitten recht 
voor het strandje, 

waar het gelukkig 
vandaag niet 
druk is.  

Op zonnige dagen zal dat wel 
anders zijn, denk ik. Geen probleem 
overigens, want dan schuif je 
gewoon een meter of vijftig naar 
links op en heb je geen last van 
lawaai die zwemmers kunnen 
veroorzaken. 

ANDERE AFSTAND? GEEN PUNT
Om eens te kijken of de vis ook op 
andere plaatsen zit, gaan Bouke en 
Leon op verschillende afstanden 
vissen. Op twintig en op vijftig 
meter blijven de vangsten gewoon 
doorlopen. Vangstgarantie kunnen 
wij je natuurlijk niet geven, maar 
dat je hier geweldig kunt vissen is 
ons wel duidelijk. 

54

Met regelmaat vliegen de korfjes richting horizon

Een korfje van 30 gram volstaat

Bouke met een flinke brasem

Het is goed toeven aan de Ouderkerkerplas



LEDENRAAD VERGADERING 
Op de Ledenraad vergadering d.d. 
19 april zijn Paul Kok (voorzitter), 
Paul Kohnen (penningmeester) 
en Nick de Groote (bestuurslid) 
afgetreden. 

Jaap Que is onze nieuwe voorzitter 
en de penningmeester is Rick van 
Wees, terwijl Henk van Berkel als 
aspirant-bestuurslid tot het bestuur 
is toegetreden. De matige opkomst 
van de leden op een ledenraad 
vergadering is verontrustend.

Het bestuur van de AHV zal 
worden versterkt met zogenoemde 
commissarissen, die geen 
stemrecht hebben. Het bestuur is 
voornemens om de AHV als bedrijf 
door een extern bureau door te 
laten lichten. Er is een stijging in 
het ledenaantal naar de 13.000. 

De AHV Media Groep constateert 
dat de huidige website verouderd 
is en heeft Sportvisserij Nederland 
hierover benaderd. 

De herhuisvesting commissie 
signaleert dat de gemeente vrij 
traag is in de besprekingen, zodat 
nu nog weinig te vertellen is over 
de geplande nieuwbouw. 

Er komt een 
samenwerkingsverband m.b.t. 
de controlebevoegdheid met de 
hengelsportverenigingen Haarlem 
en Vislust (Aalsmeer).

Het pachtcontract is bij de laatste 
raadcommissie vergadering in april 
i.v.m. tijdgebrek niet behandeld. 
De AHV kan zich niet vinden in de 
thans gehanteerde stemverhouding 

binnen de federatie en acht 
een wijziging naar een meer 
evenwichtige verhouding, 
gebaseerd op het aantal leden per 
vereniging noodzakelijk.

De per 25 mei 2018 intredende 
privacywet (AVG) heeft de 
bijzondere aandacht van de AHV; 
zie hiervoor onze website.

De trailerhelling bij de Oeverlanden 
(de Nieuwe Meer) is m.u.v. de 
zomervakantie weer opengesteld.

Op 7 juli 2018 wordt op ‘het landje’ 
de jaarlijkse BBQ voor vrijwilligers 
gehouden. In het najaar zal een 
tweede handsbeurs plaatsvinden.

De finale Streetfishing in 
Amsterdam zal op 24 juni 2018 
worden gehouden.

De Algemene Leden 
Vergadering vindt op  
11 oktober 2018 plaats.

Namens het bestuur van de  
Amsterdamse Hengelsport 
Vereniging: Jaap Que   

HOGE DIJK
Een mooi stukje recreatiegebied 
tussen Amsterdam en Abcoude. 
Dit zie je ook terug in de visstand, 
die behoorlijk gevarieerd genoemd 
kan worden. We hebben hier gevist 
op 4 februari 2018, voornamelijk 
elektrisch in de omvangrijke 
oeverzones. 

Dit is ook wel terug te zien in de 
vangst, of eigenlijk dat wat we niet 
vingen: (grote) brasem en karper. 
Hiervan is bekend dat ze in dit 
water aanwezig zijn, alleen hebben 
wij ze nu niet aangetroffen. Wat 
vingen we dan wel? Allereerst een 
aantal interessante vissoorten voor 
de gebiedsbeheerder: bittervoorn 
en kleine modderkruiper. Dit 
zijn doelsoorten binnen de 
Kader Richtlijn Water (KRW), de 

aanwezigheid van deze vissoorten 
wordt als positief gezien voor een 
watersysteem.

En dat een positief watersysteem 
zijn effect heeft op de rest van 
de visstand, blijkt vooral uit de 
snoeken die we vingen. We 
vingen 23 exemplaren met een 
grote spreiding in lengte: van 25 
tot 79 cm, dit geeft aan dat er een 
gezonde, stabiele snoekpopulatie 
aanwezig is!

In een water met een gezonde 
snoekpopulatie hoort ook de zeelt 
thuis, daarvan vingen we echter 
maar 5 exemplaren van 5 tot 25 cm. 
De blankvoorn, kolblei, baars, vetje, 
pos en ruisvoorn maken het lijstje 
met gevangen vissoorten compleet.

SIERWATEREN 
AMSTERDAM ZUIDOOST 
18 februari 2018 stond er weer een 
visserij in de planning, we zijn gaan 
zoeken naar een watersysteem 
dat nog niet bevroren was en dat 
vonden we onder het viaduct van 
de Valburgdreef. Daar vandaan 
konden we de Gaasperplas 
bereiken en nog een heel stuk 
verder Zuidoost in.

In dit water troffen we ook 
weer een gevarieerde visstand 
aan, ditmaal met enkele kleine 
karpertjes (9, 11 en 12 cm). De 
vangst werd echter gedomineerd 
door de blankvoorn, in totaal 288 
stuks van 6 tot 21 cm die we vrijwel 
allemaal onder één en dezelfde 
brug vonden, een typische winter-
concentratie!

Wat verder opviel was het relatief 
grote aantal zeelt dat we vingen, 
maar liefst 63 exemplaren, 
waarvan er 62 tussen 4 en 23 cm 
groot waren. De grootste zeelt 
was echter 47 cm, wat toch een 
imposante vis is!

Op elk viswater treffen we baars 
aan (163 stuks), verder vingen 
we nog bittervoorn, brasem, 
tiendoornige stekelbaars, snoek, 
ruisvoorn, pos en kolblei.

Al met al zijn dit leuke resultaten, 
op een redelijk klein gebied 
is er een behoorlijke variatie 
aan visstand en dus ook aan 
visserijmogelijkheden: AHV-water, 
voor elk wat wils! 

(lees het volledige artikel inclusief 
het water langs de Machineweg 
bij Ouderkerk aan de Amstel en 
uitgebreide foto reportage via 
www.ahv.nl)

NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
VISSERIJKUNDIG ONDERZOEK - Bart van Iterson 

VISSTAND BEMONSTERINGEN 
De Stichting Visserijkundig Onderzoek Amsterdam heeft afgelopen winter 
in opdracht van de AHV enkele visstand bemonsteringen uitgevoerd. Er 
is gevist in de wateren van de Hoge Dijk, de sierwateren van Amsterdam 
Zuidoost en langs de Machineweg bij Ouderkerk aan de Amstel.

Er is voornamelijk electrisch in 
de oeverzone gevist

Het was zoeken naar ijsvrije plekken

De imposante zeelt van 47 cm.

Een matige opkomst...
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VERSLAG - Karpercommissie

Bosbaan  
  karperwedstrijd ‘18 

DE ADEM VAN DE 
SIBERISCHE BEER
Veel belovend nieuws in aanloop 
naar de wedstrijd! De temperaturen 
van de voorgaande week hebben 
ervoor gezorgd dat de bosbaan 
karpers rustig op gang zijn 
gekomen. Er zijn door menig 
vissers dan ook al prima resultaten 
behaald.

Dat kan niet mis gaan zou je 
zeggen! Maar bij aankomst is niets 
minder waar… 
Het zonnetje met een behagelijke 
temperatuur heeft zich ingeruild 
voor een snijdende wind en een 
gevoelstemperatuur van ver onder 
nul. Toch is de opkomst goed en 
zien de 53 deelnemers het positief 
in. De stekken worden verloot, de 
rigs worden beaasd en voor we het 
weten galmt Herman zijn startschot 

over de baan. Lets go!

BIKKELS
Ondanks de barre omstandigheden 
begon een ieder vol goede moed. 
Echter zat het voor sommige 
deelnemers niet bepaald mee, 
het extreme weer had namelijk 

niet alleen grip gekregen op de 
gemoedstoestand, maar ook op 
het materiaal van de deelnemers! 
Foedralen vlogen het water 
in, tenten waaiden stuk en 
onthaakmatten schoven over het 
pad. Voor degene die dan wel alles 
op hun plek wisten te houden, 
vriest de lijn vast in de top ogen… 
Maar wat een bikkels! De avond 
valt gelukkig snel en de diehards 
kunnen lekker hun warme bedjes 
opzoeken. 

DAN MAAR LOTEN…
De volgende ochtend kijkt de 

wedstrijdleiding 

er dan ook niet gek van 
op dat er nog maar een bescheiden 
groepje vissers over is gebleven. 
Dat de weersomstandigheden 
deze wedstrijd de das om hebben 
gedaan is wel duidelijk, helaas is dit 
iets wat je bij een vooruit geplande 
wedstrijd niet in de hand kan 
hebben. Omdat er niets is gevangen 
werden de prijzen maar verloot 
onder de overgebleven diehards.

Misschien stond deze wedstrijd wel 
meer in het teken van overleven 
dan überhaupt vis vangen… in 
ieder geval diep respect voor alle 
deelnemers die het erop gewaagd 
hebben. Tot volgend jaar! 

Eindelijk was het dan weer zover. De jaarlijkse traditie voor menig 
Amsterdamse karpervisser… De hengels eindelijk uit het stof en voor 
vele het startschot van een vers en veelbelovend seizoen. 
Dat de aanmeldingen meteen binnen stroomde, was voor Herman dan 
ook niets nieuws! De vorige editie was namelijk een groot succes want 
er kwamen maar liefst 25 karpers op de kant. Zal het deze keer net zo 
een succes worden als vorig jaar? De deelnemers hebben er in ieder 
geval vertrouwen in.

COLUMN - Andres de Rouville

Haken en ogen
  Uitverkocht!

Ooit wel eens twee dagen in een klamme slaapzak voor een deur van een Ticket box gelegen? 
Heb je wel eens een reclamefolder doorgebladerd? Vier halen, drie betalen. Mooie dikgedrukte 
letters die jou een mazzeltje op moeten leveren. Negen van de tien keer, kom je van een koude 
kermis thuis. Coldplay speelde trouwens maar twee keer in de Johan Cruijff Arena. Ik moest 
het helaas doen met een compilatie op dvd.

Het wordt de laatste jaren steeds drukker aan de waterkant. Vooral bij de karpervissers is dit 
goed te merken. Een tak van hengelsport die populairder is dan ooit. Dit is prachtig nieuws 
voor de vereniging. Hoe meer leden, des te meer mogelijkheden. Ook de hengelsportwinkeliers 
en webshops varen hier wel bij. Brood op de plank! Voor iedereen!

De karper is de sterkste zoetwatervis van ons land. Voor de één een dom volgevreten vetzak, 
voor de ander een veel te slimme vis. Een vis die je op tientallen manieren kunt belagen. Dit 
maakt de visserij op dit prachtige dier zo ongekend populair. Er is één voordeel. Iedereen 
springt voorzichtig om met de vis. Een onthaakmat behoort tegenwoordig tot de vaste 
uitrusting van een karper visser.

Het beest heeft ook één groot nadeel. Iedereen vindt het knuffelgehalte van deze vis zo leuk! 
Dit betekent wel, dat vaak hele volksstammen naar het water verhuizen om voor even met onze 
geschubde vriend, fijn een potje te gaan knuffelen. Thuis niet genoeg aandacht? 

Het aantal karpervissers neemt dus toe. Het aantal wateren waar onze gevinde vriend 
zwemt, blijft gelijk. Het gevolg is dus vaak volgepakte tribunes die genieten van mooie drils 
en schitterende vissen. Voor een romanticus zoals ik is dit vaak geen probleem. Ik moet het 
doen met honderden meters met rietkragen, een verlaten baai en een handvol torpedoschubs. 
Aan mijn lijf dus geen polonaise, alhoewel ik een paar keer per jaar ook van een goed concert 
wil genieten. Een concert van m’n beetmelders welteverstaan. Zo voer ik afgelopen voorjaar 
twee stekken op een parkvijver, tactisch aan. De artiesten; een dikke rijenkarper en een grote 
volschub. Vier dagen voor het concert sluip ik door bosjes, glijd ik over hondenstront en breek 
bijna m’n enkels over wat sprokkelhout. Dat voer moet en zal erin!

Op de grote dag hul ik mij in kledij voor mijn favoriete idool. Ik maak haast om mijn favoriete 
concert bij te wonen. Uitverkocht! Links een hengelaar, twee concullega’s op rechts en een 
nieuwe fan aan de overkant. Ik druip af. Voor heel even voel ik me weer de fan die naar zijn 
onbereikbare idool op zoek moet. Het wordt lekker struinen met een pennetje door de polder.  
Ik vang twee langgerekte boerenkarpers. In ieder geval een goed voorprogramma.  
Dit is nog altijd beter dan gekreukeld opstaan voor de Ticket box en met  
een blank huiswaarts te keren... 

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’.

Vol goede moed richting de stek

Deze keer worden de prijzen verloot

Het is afzien aan de Bosbaan
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KARPERVISSEN - Rick van Wees

Voeren op  
 groot water 

redelijk gespreid (links van de 
eerste hengel tot aan rechts van 
de laatste hengel) en ga de dagen 
erna wat gerichter voeren op de 
daadwerkelijk beoogde plekken 
waar mijn haakaas komt. Dit doe 
ik ongeveer 4 a 5 dagen voordat ik 
ga vissen. Mijn doel is om de vis 
elke dag, het liefst rond dezelfde 
tijd, van wat aas te voorzien, want 
als ik ga vissen dan moet het ook 
gebeuren!

COMBINEREN MET AAS
Ik begrijp goed dat dit best 
wat kilo’s aan voer kost en niet 
iedereen deze mogelijkheden  
 
 
 
 
 
 

 
 

heeft. Je zou bijvoorbeeld je 
hoeveelheid voer kunnen 

vergroten door een ander 
aas toe te voegen. Denk 
hierbij aan partikels en 

pellets. 

Op deze manier kan je relatief 
goedkoop toch nog aardig 
voeren. Het kost je wel wat meer 
voorbereiding en soms is het lastig 
om het voer op je stek te krijgen 
wanneer je wat verder uit de kant 
vist en geen boot of voerboot tot je 
beschikking hebt. Wellicht is het 

dan handig om een andere stek 
te kiezen waar je met jouw 

mogelijkheden wel 
prima aan 

de slag 

kunt. 
Door mijn manier van 

voeren verwacht ik op het 
moment dat ik ga vissen dat de vis 

gewend is aan mijn voer en daar 
met vertrouwen gaat azen. Mocht 
onverhoopt de wind verkeerd staan 

of is de luchtdruk niet gunstig 
dan kan dit toch nog voor een 
visje zorgen!  

WAAR BEGIN IK?
Ik begin altijd eerst met het in 
kaart te brengen van het water, 
wat weet ik er al over en wat niet. 
Denk aan diepteverloop, andere 
vissers, regelgeving, het bestand 
en potentiele stekken. Ik ga het 
water eerst verkennen door er rond 
te lopen, wat kan ik allemaal aan 
informatie tot mij nemen. Met een 
pijlhengel in mijn hand ga ik langs 

het water om een Quick scan te 
maken van dieptes, begroeiing, 
ligging van lelievelden, waar ik 
activiteit verwacht of waar ik een 
potentiele hotspot in zie. Als dat 
gebeurd is maak ik een keuze uit 
een aantal potentiele stekken die 
ik wil gaan bevissen. Soms vallen 
bepaalde stekken al af omdat ik er 
tijdens het voeren achter kom dat 
er al iemand anders vist.

INSTANT OF VOEREN?
Zelf ben ik meer van het voeren 
omdat ik simpelweg vaak de 
tijd niet heb om instant te gaan 
vissen. Er ligt bij mij altijd wel 
een hengeltje in de auto mocht 
ik toevallig ergens vis spotten 
wanneer ik eigenlijk alleen maar 
aan het voeren ben, want direct op 
de vis kunnen vissen levert vaak 
wel wat moois op! Voor het voeren 
maak ik gebruik van boilies, daar 
vis ik het liefst mee.

Afhankelijk van de periode in het 
jaar stem ik mijn hoeveelheid 
voer af. Waar ik ook veel naar 
kijk is wind (liefst zuidwest) en de 
luchtdruk, een lage of dalende 
luchtdruk geven mij de kans om 
wat meer te voeren. De kracht zit 
hem in de herhaling. Ik voer dan 
ook, indien mogelijk, elke dag. Als 
de reisafstand wat groter is voer 
ik om de dag, maar dan wel met 
het voer van 2 dagen. In mijn 
emmertje past ongeveer 
2,5 a 3kg boilies die 
ik verspreid over 3 
hengels. Ik voer 
aan het 
begin 

Een dilemma waar volgens mij iedere visser wel eens mee te maken 
heeft is, voer ik te veel, voer ik te weinig of ga ik gewoon instant. Mijn 
tijd is schaars dus ik moet het maximale uit mijn beschikbare vistijd 
halen, en dan heb ik het nog niet eens over de financiële kant van het 
verhaal. Op het moment dat ik genoeg tijd heb probeer ik zoveel mogelijk 
aan het water te zijn om de vis op te zoeken. Dit is in mijn ogen het meest 
productief als je even kort een paar uurtjes wilt vissen. Door veel aan 
het water te zijn leer je veel over het water en kan je daar effectief op 
inspelen. Maar ja, groot water waar begin je dan? Op een afgesloten 
plas kan je rondlopen en kijken of je beweging ziet in het water maar op 
bijvoorbeeld de Amstel daar kan je kilometers lopen zonder activiteit te 
zien. Mijn aanpak verschilt per water, ik zal in dit artikel ingaan op het 
type water ‘afgesloten plas’.
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AANKONDIGING 

Nieuwe hengelsport- 
  winkel in A’dam 

PAAIPLEKKEN CREËREN - Foto’s: Hans Spierenburg 

Wilgentakken plaatsen 
  in de Sloterplas 

De winkel heeft net zoals vroeger 
een echt Amsterdams sfeertje en is 
heel service gericht. Deze mannen 
hebben veel viskennis in huis en 
vinden het geweldig deze kennis 
over te brengen zoals ze dat deden 
in hun vorige winkel. Ondanks de 

grote verkoopruimte van 200 m2,  
zijn de mannen erin geslaagd 
een gezellige en ongedwongen 
sfeer te creëren, het voelt als 
thuiskomen. De winkel bevindt zich 
op het terrein van jachthaven De 
Boekanier, direct gelegen aan de 
Nieuwe Meer. 

Deze geweldige plas water van 
onze vereniging staat in open 
verbinding met het boezemwater 
van de hoofdstad en daardoor is 
Hengelsport Piet Vogel Amsterdam 
zelfs vanaf het water bereikbaar. 
Kom je met de auto dan is het 
gemakkelijk en vrij parkeren 
voor de deur wat uniek is voor 
onze hoofdstad. Vanuit de winkel 
heb je een prachtig uitzicht op 
het mooie water. Het doet ieder 
vissershart smelten, als klap op 

de vuurpijl kun je in de winkel 
meegenieten van wat zich direct 
voor de deur onderwater afspeelt. 
De onderwatercamera staat op 
een diepte van 5 meter en alle 
vissoorten komen dagelijks wel een 
keer langs zwemmen. 

Door deze fraaie ligging kun je er 
natuurlijk ook van alles meteen 
even in de praktijk testen, een 
nieuwe plug of shad zien zwemmen, 
geen probleem want het water 
ligt voor de deur en is glashelder! 
Daarnaast zullen er geregeld 
themadagen georganiseerd worden 
waar specialisten je alles over hun 
producten zullen vertellen. In de 
winkel vind je een zeer uitgebreid 
assortiment met echte topmerken 
in het karper- en roofvis segment 
zoals Fox, PB Products, Korda, 
Chub, Soul Keitech, Spro/Strategy, 
Rozemeijer, Penn en natuurlijk 
niet te vergeten Piet zijn eigen 
merken: Piet Vogel Rigsolutions en 
Baitsolutions en nog vele anderen. 

Natuurlijk is ook de recreatieve 
visser niet vergeten want het motto 
van beide heren is ‘vissen is voor 
iedereen’ en voor de AHV VISpas 
kunt u er ook terecht! Piet en Henk 
heten iedereen van harte welkom in 
de winkel en beantwoorden graag 
al uw vragen.  

Oude Haagseweg 47,  
Amsterdam Sloten  
(volg de borden Jachthaven  
De Boekanier)  
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. 
Donderdag koopavond tot  
21.00 uur (winkel blijft open).  
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

VOORBEREIDING 
Robert van der Hoek van de AHV had alles  
weer prima voorbereid. In de tent voor 
de catering stond een ouderwetse 
oliekachel te snorren en net 
buiten de tent stonden twee 
vaten met een goed vuur 
erin. De duikers waren 
allemaal redelijk op tijd en 
uiteindelijk gingen 18 bikkels 
te water. Naast de duikers 
waren er ook een flink aantal 
supporters meegekomen.

HET DUIKEN KAN BEGINNEN
Om even na 11.00 uur was de briefing en werden 
de buddyparen ingedeeld. Daarna werd er vertrokken 
richting de landtong, gingen de duikers te water en kregen zij de 
wilgentakken uitgereikt om te plaatsen in de bodem van de Sloterplas. 
Na zo een 20 minuten kwamen de duikers al weer boven water en zat de klus er 
weer op. Eén duiker bleek een echte bikkel te zijn, die dook namelijk als enige nat en  
dat bij een watertemperatuur van 3 graden! 

Na afloop genoten de duikers en hun aanhang van een welverdiende erwtensoepje en 
broodjes warme worst. De AHV waardeert het plaatsen van de takken enorm. Iedereen weer 
bedankt voor hun inzet. Alles was weer tot in de puntjes verzorgd! 

Het liefst hangen baarzen hun eitjes wat hogerop in wortels en waterplanten 
om te voorkomen dat de eitjes die op de grond komen worden opgegeten. In de 
Sloterplas zijn van nature weinig planten aanwezig. Om de voortplanting van 
de baarzen een handje te helpen worden er al enige tijd, en met  
succes, takken in de bodem van de Sloterplas geplaatst,  
zo ook weer op zondag 25 februari. 

12

We hebben er weer een gespecialiseerde hengelsportwinkel bij in 
Amsterdam West! Het doet mij deugd dat ik als voorzitter van de AHV 
dit kan aankondigen. De oude (eerste) eigenaren van het alom bekende 
Hengelsport Osdorp, Henk van Berkel en Piet Vogel, hebben op een 
unieke locatie een nieuwe gespecialiseerde hengelsportwinkel geopend.

v.l.n.r. Duikers te water - Onderweg voor plaatsing - De wilgentakken - Pure kunst! - Nieuw leven

Altijd tijd voor een praatje
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VLIEGVISSEN (2) - Hyppo Wanders 

Vliegvissen 
 in het buitenland 

te verwachten is de bodem hier 
zacht door een dikke sliblaag. 
Loop je nu de bocht om, dan 
kom je terecht op een zeer lange 
pool waar het lijkt dat het water 
stilstaat. Ook deze pool is diep en 
omzoomd door bomen. Voor de 
rechtshandige vliegvisser die ik 
ben, is het lastig om dit stuk water 
vanaf de rechteroever te bewerpen. 
Na pakweg honderd meter wordt 
het water ondieper en stroomt 
het sneller. Hier komen diverse 
afvoeren in de Lenne uit, die het 
overtollige, voedselrijke water van 
een viskwekerij lozen. Een van die 
afvoeren heeft de vorm van een 
beekje. Het hoeft natuurlijk geen 
betoog dat je dergelijke plekken 
nooit moet overslaan.

ZWAAR WEER
De beek behoudt het ritme 
van pools afgewisseld door 
stroomversnellingen tot aan de 
brug waarover de weg naar de 
forelvijvers van Sauerländer - 
Anglerglück loopt. Hier ben ik 
halverwege het parcours en 
besluit ik de auto op te halen. 
Eenmaal terug slaat het weer 
om. Voor de zekerheid wissel ik 
mijn fleecevest in voor een dun 
regenjasje en stap op goed geluk 
boven de brug de beek in. Tot mijn 
grote verbazing stuit ik hier op een 
Duitse vliegvisser die druk in de 
weer is om zijn lijn weer op orde te 
krijgen. Hij vist stroomafwaarts en 
op mijn vraag of het bovenste deel 
van het traject de moeite waard 
is, antwoordt hij bevestigend. 
Mijn twijfel om het vissen voort 
te zetten neemt met sprongen 

toe. Het naderende onweer en 
de wetenschap dat iemand mij 
voorgegaan is in deze toch niet al 
te brede beek, maakt het allemaal 
niet aantrekkelijker. Maar als bij de 
eerste de beste stroomversnelling 
een mooie regenboog mijn hengel 
in een ferme bocht trekt, ben ik alle 
bezwaren vergeten. Gelukkig maar. 
Na twee lange bochten wordt het 
water angstvallig diep. Als ik via het 
weiland dit diepe stuk passeer, hoor 
ik het gerommel van het naderende 
onweer. Op dat zelfde moment zie ik 
in een rustig stuk van de beek een 
kapitale forel staan. Ik wik en weeg 
mijn kansen, maar dan barst het 
wolkendek open en word ik alsnog 
verrast door de zware bui.

MOOIE VISSEN
Terug bij de auto wacht ik tot de 
bui overtrekt. Het loopt tegen het 
eind van de dag en wanneer de 
zon weer doorbreekt, herinner ik 
mij het voornemen om de lange 
pool boven de stuw te bevissen. 
Ik wissel mijn splitcane in voor de 

langere Hardy en vervang de nimf 
door een zwarte wooly bugger. Bij 
het eerder genoemde instromende 
beekje stap ik het water in en werp 
de vlieg stroomafwaarts. Het is 
een monotone visserij: schuin naar 
de overkant werpen, lijn opwaarts 
menden, vlieg even laten zinken, 
de lijn laten swingen en wanneer 
de snelheid van de voortgetrokken 
vlieg afneemt het geheel rustig 
binnenstrippen. Twee stappen 
vooruit en weer een nieuwe worp. 
Gelukkig wordt dit monotone 
werpen met grote regelmaat 
onderbroken door mooie vissen. 
Puntgave regenbogen en kleurrijke 
bruine forellen wisselen elkaar 
af. Één enkele keer kan mijn 18/00 
dikke leaderpunt al dit geweld niet 
doorstaan en blijf ik achter met een 
triest stukje nylon.

Ik heb de rivier (weer) leren 
kennen als visrijk en vooral het 
bovenste deel is een bezoek meer 
dan de moeite waard. Staande 
in het heldere water, met bomen 
en struiken als rugdekking en 
uitzicht op het middelgebergte van 
Sauerland, is weinig te merken 
van die stedelijke bebouwing. Zelfs 
het menselijke ingrijpen in de loop 
van de rivier heeft zijn charme. Zo 
sta je in een brede rivier en even 
later verandert het geheel in een 
smalle beek, omdat een deel van 
het water via een kanaal wordt 
omgeleid. En word je verrast door 
de wetenschap dat het wel zeker 
goud is wat er blinkt. 
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De stemming is gezet. Welzeker 
heeft de beek veel vis, maar of 
ik vis zal vangen hangt helemaal 
van mij af. Een tip wil Thomas nog 
wel geven: let op de paden die 
naar de rivier leiden. Want daar 
kan de auto dicht bij het water 
komen om de forel uit te zetten. 
“Het traject begint daar waar de 
hoogspanningsleidingen over de 
rivier gaan en eindigt bij die stapel 
houtblokken.” Ik volg het wijds 
gebaar, maar kan de houtblokken 
niet zien. “Ach, het luistert niet 
zo nauw, kijk maar waar je 
uitkomt.” Op een bonnetje wordt 
€ 25,- geschreven en een snelle 
handtekening bezegelt dit officiële 
document. Ik mag een dag lang 
vliegvissen in de Lenne.

GOUD  
De hoogspanningsleidingen 
zijn snel gevonden, maar ik heb 
moeite om aan het water te 
komen. Ik heb überhaupt moeite 
de rivier te vinden, want tot mijn 
grote verbazing is de Lenne hier 
amper 4 meter breed. Staande op 
een grote steen kan ik met mijn 
korte splitcane hengel bijkans de 
overkant van het water raken. Het 
water is glashelder en wringt zich 
tussen grote stenen en rotsen door. 
Ik vrees een zware, warme dag 
met klim- en klauterpartijen en tot 
overmaat van ramp verdwijnen 
de eerste vier worpen in het 
struikgewas. Al struikelend zoek 
ik de verdwenen nimf op en zie 
scholen jonge forel voor mij uit 
zwemmen. Ik volg de vissen en 
zie in een kleine pool achter twee 
grote stenen iets geels in het water 
zwemmen. Ik geloof mijn ogen niet, 
maar met de karpers uit het traject 
Altena in gedachte verbaas ik mij 
aan de andere kant ook weer niet. 

Waarschijnlijk heeft iemand zijn 
goudvissenkom geleegd in de beek. 
Uit nieuwsgierigheid maak ik een 
voorzichtig worpje in de richting 
van het goud en krijg meteen een 
aanbeet die ik faliekant mis. Het 
goud is natuurlijk ook verdwenen. 
Dan maar weer verder. Bij de derde 
worp volgt wederom een aanbeet. 
De dril is niet al te spectaculair 
maar wel veelkleurig. De goudvis 
blijkt een goudforel te zijn.

KRAAMKAMER 
Al snel wordt de beek beter 
begaanbaar en breder. Hier stroomt 
het water langzamer en is het deels 
overdekt door bomen. Het lijkt wel 
een kraamkamer voor forel, want 
de een na de ander grijpt mijn nimf. 
Als ik de kraamkamer achter 
mij laat, stuit ik via een 
stroomversnelling op een stuw. Het 
water onder de stuw is breed en 
helder en levert naar verwachting 
enkele vissen op, waaronder 
een paar fraaie regenbogen en 
bruine forellen. Boven de stuw 
verandert de Lenne compleet 
van karakter. De pool boven de 
stuw is diep en onoverzichtelijk 
door een omgevallen boom en 
verspreid liggende takken. Zoals 

Thomas Rameil, de eigenaar van Sauerländer - Anglerglück, wijst naar 
een foto op het prikbord. Vol verbazing staar ik naar een forel van dik 
over de 70 centimeter. “Die komt uit de Lenne en is teruggezet, want zij 
zat vol met kuit.” Ik knik goedkeurend en hoopvol. “Maar ja, twee weken 
later is ze weer gevangen en meegenomen. Zo gaat dat.”

Algemene info: ............................................ rivier Lenne, plaats Gleierbrück 
Visbezetting:  ................................................ bruine forel, regenboog
Vergunningen verkoopadres: ........ Sauerländer Anglerglück; 
.......................................................... 57368 Lennestadt-Gleierbrück
.......................................................... tel: 0049 (0) 2723 91 91 34
.......................................................... www.sauerlaender-anglerglueck.de
Vergunningen prijs: ................................. € 25,- per dag
Voorwaarden: .............................................. Overnachting niet verplicht 
.......................................................... Weerhaakloos
.......................................................... Vooruit reserveren
Seizoen: ............................................................. 15 maart - 15 oktober
Reistijd vanuit Amsterdam: .............. 343 km, 3 uur en 50 minuten

De Lenne, schitterend viswater!

De goudvis blijkt een goudforel te zijn

Het monotone werpen wordt met grote regelmaat onderbroken door mooie vissen



AHV NIEUWS 

MEDEDELINGEN EN 
 AANKONDIGINGEN 

TRAILERHELLING OEVERLANDEN NIEUWE MEER
Vorig jaar bereikte ons het bericht dat de trailerhelling 
aan de Nieuwe Meer was afgesloten door de 
Gemeente Amsterdam. De reden hiervoor was overlast 
door hangjongeren en misstanden (harde muziek, 
kampvuren etc.) waar vooral de tuinders van Ons 
Buiten last van hadden. De AHV heeft zich hiertegen 
verzet en een klacht ingediend over de afsluiting. Dit 
leverde in eerste instantie op dat de trailerhelling voor 
een periode van 1 oktober tot 1 maart weer geopend 
werd voor gebruik. Na diverse onderhandelingen zal 
de trailerhelling weer bijna het gehele jaar geopend 
zijn met uitzondering van de zomer schoolvakantie 
als compensatie voor de tuinders. Daarnaast is het 
parkeren wat beperkter geworden. In ieder geval 
kunnen de bootvissers weer gebruik maken van deze 
openbare trailerhelling. Laten we hopen dat het zo 
blijft. Wij blijven het in ieder geval nauwgezet volgen. 

VERSLAG THEMAVOND ROOFVISSEN 
Op 25 april organiseerde de roofviscommissie een 
themavond over ‘Streetfishing in Amsterdam’ in het 
Wapen van Diemen. 31 leden waren op deze avond 
afgekomen. De presentatie werd gehouden door 
Michel Oostdijk, een gepassioneerde streetfisher  
van Next level Fishing.

Hij vertelde onder meer dat je om deze leuke manier 
van vissen uit te oefenen maar weinig nodig hebt, 
namelijk: een hengel, een onthaakmat, een klein 
tasje met kunstaas en natuurlijk niet te vergeten 
een schepnet. Streetfishing staat in het teken van 
mobiliteit. Amsterdam biedt in haar grachten met 
woonboten een enorme diversiteit aan roofvissen 
waar vooral de baars zeer goed te vangen is. 
Streetfishing wordt dan ook veelvuldig uitgeoefend 
door zowel jong en oud.

Verder legde Michel uit met wat voor hengel je dit 
het beste kon doen, met welke soorten kunstaas en 
de systemen die je het beste kan gebruiken. De 31 
opgekomen leden zaten aandachtig de voordracht te 
beluisteren en er kwamen diverse interessante vragen 
uit de zaal die Michel haarfijn uitlegde. 

Kortom, het was weer een leuke kennismaking met 
deze nieuwe actieve manier van vissen.

De Roofviscommissie

VOORAANKONDIGING ALGEMENE 
LEDENRAADSVERGADERING 
De Amsterdamse Hengelsport Vereniging 
houdt op donderdag 11 oktober haar Algemene 
Ledenraadsvergadering. Zet het vast in uw agenda. 
Locatie de Waranda Amstelveenseweg: 20.00 uur

DEEL JE INTERESSE IN JOUW HENGELSPORT 
DISCIPLINE MET ONS!
Wil je als AHV lid direct op de hoogte gebracht worden 
wanneer de AHV activiteiten organiseert die specifiek 
te maken hebben met jouw tak van hengelsport? Vul 
dan het formulier in op onze website en wij berichten 
je dan direct wanneer er een activiteit is.  
Ga naar: http://ahv.mijnhengelsportvereniging.nl/
contact/geef-uw-hengelsport-discipline-op.html  

VOORAANKONDIGING SNOEKBAARSWEDSTIJD
Op zondag 23 september 2018 houd de AHV een 
snoekbaarswedstrijd op de Nieuwe Meer.  
Wil je hieraan deelnemen houd dan onze website, 
Facebook en AHV VISSEN magazine in de gaten. 

SKP
WEDSTRIJD 1

29 JUNI 2018
-

1 JULI 2018 SKP
WEDSTRIJD 2
28 SEPT. 2018-30 SEPT. 2018

SKP NIEUWS - Karpercommissie

Dit jaar twee 
  SKP-wedstrijden! 

MEEDOEN?
Wil je meedoen met één of beide SKP-wedstrijden? 
Schrijf je dan via skp-wedstrijd@hotmail.com 
of op /AHV SKP wedstrijden 2018. 

De opzet van beide SKP-wedstrijden is zoals altijd, vrije stek en 
viswater keuze! Houd wel een beetje rekening met elkaar.
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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’.

Denk je bij het horen van de naam 
Albright aan de Amerikaanse 
voormalig Madam Secretary of... aan 
een veelzijdige sportvisknoop? Zonder 
overdrijven is dit waarschijnlijk 
de meest gebruikte knoop om een 
voorslag aan een hoofdlijn te maken. 
Dé favoriete voorslagknoop van de 
fanatiek en vrolijke roofvisser Mehmet 
Büyükyilmaz heb ik mij laten vertellen. 
Door de loop der jaren en het vele 
experimenteren en uitproberen van 
sportvissers zijn er een flink aantal 
varianten van de Albright knoop 
ontstaan. Wikkelend van de lus weg of 
juist naar de lus toe. Met de hoofdlijn 
enkel of juist zoals in dit voorbeeld 
met de hoofdlijn dubbel. Sommige, 
met name gevlochten, lijnen zijn 

tegenwoordig zo ultra dun en door het fabricage procedé gewoon soms te glad 
om te knopen. In die gevallen kan je dus deze lijn gewoon dubbel nemen en 

de zelfde Albright knoop maken die je normaal altijd gebruikt. 

Vorm een lus met het uiteinde van de voorslag. Neem ongeveer 30 á 40 
centimeter van de hoofdlijn dubbel en haal deze door de lus. Op de plaats 
van de lus neem je dit geheel tussen duim en wijsvinger. Begin nu met 

de vrije hand de dubbele hoofdlijn om de voorslag te wikkelen. Doe dit 
netjes naast elkaar en strak op de voorslag. Hoeveel wikkelingen nodig zijn 

is sterk afhankelijk van hoe dun of glad je hoofdlijn is. In dit voorbeeld hebben 
we een dunne (niet versmolten) gevlochten vislijn waarbij twaalf tot 14 wikkelingen 

volstaan. Haal het uiteinde van de hoofdlijn nu weer terug door de lus onder je duim en wijsvinger. Het 
is belangrijk dat de hoofdlijn de lus verlaat in dezelfde richting zoals deze de lus binnen kwam. Neem nu 
beide uiteinden van de knoop in de hand en bevochtig het geheel. Stevig aantrekken en de uiteindes kort af 
trimmen en klaar is deze versie van de Albright 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 
gemeld en zijn prijs in 
ontvangst genomen. 

AHV EVENEMENTEN
Inmiddels is het roofvisseizoen weer in volle 
gang na twee maanden van gesloten periode 
voor aassoorten. Daarom is het wellicht leuk om 
stil te staan bij onze hengelsport-evenementen! 
Deze evenementen worden naast de standaard 
vermelding in AHV VISSEN magazine, ook wekelijks 
voorzien van updates op Facebook. Denk daarbij 
aan de aankondigen van het aantal deelnemers, 
wijzigingen, aanvullingen en updates tijdens het 

evenement vanaf locatie (foto’s/video’s).

MELD JE AAN
Vind je het interessant 

om alles te weten over 
onze hengelsport-
evenementen? Vink dan 
bij evenementen op onze 
AHV Facebookpagina, 
de evenementknoppen  

[geïnteresseerd] of  
[gaat] aan. Dan blijf 
je automatisch op de 
hoogte van meldingen 

over het evenement waar 
je in geïnteresseerd bent, totdat het heeft 

plaatsgevonden. 

AHV EVENEMENTEN IN DE PLANNING
17 juni AHV snoekbaarswedstrijd Nieuwe Meer 
 (bootvissen)
29 juni AHV SKP wedstrijd deel I
30 juni AHV jeugdvisdag Amsterdam

fb.com/amsterdamsehengelsportvereniging
instagram.com/amsterdamsehengelsport
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