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Voorwoord
Beste Leden,

De zomer van 2018 ligt weer achter ons. En het was 
een speciale. Lange periodes met extreem hoge 
temperaturen die voor mensen, dieren en planten 
soms lastig te behappen waren. Dat ons klimaat 
verandert staat vast. 

Als sportvisser is het dan ook goed om niet alleen 
tijdens het vissen, maar in zijn algemeenheid goed 
op te letten langs de waterkant en vissterftes of 
dreigende situaties te melden bij de juiste instanties. 
Samen met de gemeente Amsterdam is het plan 
opgevat om een calamiteiten protocol op te zetten, 
zodat in deze situaties adequaat kan worden 
gehandeld. Overigens beschikt onze vereniging reeds 
over een calamiteiten protocol, dat straks met de 
gemeentelijke inbreng verder vervolmaakt wordt.
Mocht je dreigende situaties zoals naar zuurstof 
happende of dode vissen tegenkomen, meld dat 
dan meteen. Dit kan tijdens kantooruren bij ons AHV 
Kantoor op telefoonnummer 020 - 626 49 88 en buiten 
kantooruren bij Waternet, 0900 - 9394 (optie 1). Het 
welzijn van dieren gaat ons immers allen aan. 

In deze september editie van AHV VISSEN magazine 
wordt verslag gedaan over, hoe kan het anders in 
deze periode, roofvissen. Heerlijke herfstbaarzen, 
zeevissen, karpervissen, de gezamenlijke geslaagde 
jeugdclinic, VISlessen, het Spiegelkarper project, 
de snoekbaarswedstrijd op het Nieuwe Meer en de 
bekende vaste rubrieken.

In Nieuws van de bestuurstafel wordt kort verslag 
gedaan van de toekomstplannen en de laatste 
wetenswaardigheden waar het onderbezette bestuur 
zich in de afgelopen periode voor heeft ingezet. Er is 
genoeg werk aan de winkel en daarom de volgende 
dringende oproep. Zonder vrijwilligers komt het 
bestaansrecht van elke vereniging in gevaar; dat 
geldt ook voor onze AHV. Geef je dus op voor een 
bestuursfunctie of als vrijwilliger, het kost echt niet 
zoveel tijd als wellicht gedacht wordt. Op pagina 7 
meer informatie.

PS. De AHV Mediagroep ziet jullie inbreng voor het 
volgende AHV VISSEN magazine nog steeds graag 
tegemoet.

De Redactie

Colofon 
Inleveren kopij volgende nummer
Voor 2 oktober 2018 via ahv@ahv.nl

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

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

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

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

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

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

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

Redactie: AHV Media Groep

Aan dit nummer werkten verder mee:  
Alvar Besemer, Andres de Rouville, Dennis Scherjon, Henk van Berkel, 
Herman Sentrop, Jaap Que, Marcel de Ruyter, Martin van Haeften,  
Piet Breedijk, Rick van Wees, Ronald Spakman en Sjoerd Schrassen 

Coverfoto
Roofvissen 

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.
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ROOFVISSEN - Marcel de Ruyter

Heerlijke  
 herfstbaarzen 

ZOEKEN 
Persoonlijk vis ik erg graag gericht 
op grote baars, maar makkelijk is 
het zeer zeker niet. Ze zijn immers 
niet voor niets zo groot geworden. 
Je moet ze blijven zoeken en 
daarbij komt dat niet alle wateren 
geschikt zijn voor grote baars. 
In en rondom Amsterdam zijn er 
wel zat mogelijkheden en bezit 
elke plas, kanaal of vaart wel de 
nodige grote exemplaren. Heb je 
ze eenmaal gevonden, dan vang je 
ze daar geheid vaker ook al hoeft 
dit absoluut niet het hele jaar rond 
te zijn. Het beste kun je gewoon 
eerst al werpend met divers klein 
kunstaas op pad gaan en kies er 
dan zeker voor om een helder water 
uit te kiezen en als dat water dan 
ook nog enigszins stroomt, is dat 
helemaal mooi.

DIVERSE TECHNIEKEN
Daar waar ik bijna in elk jaargetijde 
eigenlijk vooraf wel weet welke 
techniek ik ga inzetten om baars te 
vangen is dat in de herfst wel even 
anders. Omdat zoveel technieken 
dan goed kunnen werken heb je 
vaak al te veel hengels bij je. Snel 
kunnen switchen van techniek 
is een absolute noodzaak en 
steeds nieuwe knopen moeten 
leggen kost veel tijd. Op zich is 
een standaard spinhengel met 
een beetje body geschikt voor 
vele vormen van vissen en daarom 
zal ik voornamelijk een dergelijke 
hengel inzetten. Daarnaast heb 
ik altijd op z’n minst nog een 
dropshot of UL-hengeltje mee 
voor het subtielere uitpluiswerk. 
Een standaard techniek waarmee 
ik eigenlijk altijd wel goed baars 

Als je aan recreatieve sportvissers vraagt welke periode van het 
jaar zij het mooist vinden om te vissen zullen de meesten ‘de zomer’ 
zeggen. Vraag je aan diehard roofvissers wat hun favoriete periode is 
antwoorden de meesten ‘de herfst’. En ik begrijp wel waarom. Het is dan 
al een stuk rustiger op het water en veel roofvissen doen zich tegoed 
aan de in overvloed aanwezige prooivissen die samenscholen waardoor 
jouw (kunst)aasje vaak snoeihard gepakt wordt. Vooral de baars, wat 
misschien wel één van de mooiste vissen is van onze wateren, is dan 
vaak goed te vangen en er zitten dan soms hele fraaie exemplaren bij.

kan vangen in de herfst is met 
zogenaamde blade baits, of ook 
wel ‘bladpilkers’ genoemd. Een 
blade bait is een perfect zoekaasje 
omdat je er sneller en lomper mee 
vist dan veel ander kunstaas en je 
creëert er ook veelal een vorm van 
voedselnijd mee. Actieve baarzen 
vallen dan keer op keer voor het 
blad, maar ook snoekbaars en zelfs 
hele grote snoeken zijn meer regel 
dan uitzondering. Is de vis minder 
actief, wat vaak in de vroege 
ochtend nog het geval kan zijn door 
het koudere water, dan werkt een 
finesse techniek vaak toch net iets 
beter. Een 7-9 cm black minnow van 
Fiiish is gezien de zachtheid van het 
aasje dan prima. Een kant en klare 
dropshot montage moet je sowieso 
bij je hebben en kies hier dan ook 
weer voor zeer zacht en smal 
rubber kunstaas. Naast kunstaas 
kan het zo zijn dat je meer aanbeten 
krijgt op natuurlijk aas zoals echte 
wormen of kleine dode visjes. Zorg 
er dus voor dat je wat variatie 
meeneemt aan aassoorten.

TROLLEN 
Trollen levert het hele jaar door vis 
op, maar zeker in de herfst is het 
een zeer succesvolle methode om 
grote baarzen mee op te sporen. 
Doorgaans begin ik met mijn 
maat daarom altijd met trollen en 
zodra wij enkele baarzen hebben 
gevangen schakelen wij veelal 
over naar andere technieken zoals 
werpen of verticalen, waarbij 
werpend vissen toch de voorkeur 
heeft. Zorg ervoor dat je hengel 
niet te hard is, want de bek van de 
baars is zacht en de haak schiet 
daardoor makkelijk los. 
Dit is geen probleem bij kleinere 
exemplaren, maar je zal je PR 
daardoor maar niet vangen!

Iets wat niet veel meer gebruikt 
wordt bij het trollen is nylon, 
maar zeker in combinatie met 
een niet al te zware hengel en 
kleine plugjes is nylon een prima 
alternatief voor het minder lossen 
van baars. Tegenwoordig zijn er 
prima lijnen op de markt die goede 

eigenschappen hebben zoals 
minder rek en slijtage. Plugjes die 
je gewoon bij je moet hebben zijn 
enkele Salmo Hornets en enkele 
lipless crankbaits (ratelplugjes). 
Juist die rammelaars leveren heel 
veel vis op. Oh ja, gebruik altijd een 
dunne, maar lange onderlijn van 
zeker 40 cm, want waar baarzen 
zijn liggen ook grote snoeken in 
de buurt. Persoonlijk gebruik ik 
graag knoopbare onderlijnen, wat 
gemaakt wordt van een soort kevlar 
en een kern bezit van zeer dun 
staal. Met zo een lijntje, die een 
trekkracht heeft van ca. 5 kg, heb ik 
zelfs hele grote snoeken weten te 
landen en heeft weinig invloed op 
de werking van kleine plugjes.

WEER EN WIND TROTSEREN
Nu hoeft het zeker niet zo te 
zijn, maar de herfst staat 
bekend als een 
periode met 
veel neerslag. 
Vaak klopt 
dit ook wel, want 
met de dalende temperaturen en 
veranderlijke windrichtingen van 
vandaag de dag kun je je maar 
beter goed aankleden. Niets is 
zo vervelend als nat of zelfs koud 
worden. Zorg dus voor goede 
kleding wat het water langere 

tijd buiten je onderlagen weet 
te houden en trek liever teveel 
kleding aan dan te weinig. Ook 
je schoeisel moet gewoon goed 
zijn, want het gras is vaak zeiknat 
door de ochtenddauw 
en in een boot heb je 
door het stilzitten 
gewoon warme 
waterdichte boots 
nodig. Alleen op 
deze manier kun je 
pas echt genieten 
van die mooie 
herfstbaarzen! 
 

Dit exemplaar ging voor de wormTrollen levert altijd wel baars op in de herfst
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Fluorocarbon en Hybride lijnen zijn erg geschikt als hoofdlijn



PACHTOVEREENKOMST 
EINDELIJK ROND
Om maar meteen met het (eindelijk) 
goede nieuws te komen. Na bijna 
2 jaar onderhandelen en politieke 
inbreng is het Pachtcontract van 
de gemeente Amsterdam met de 
AHV eindelijk getekend en door 
de Kamer van de Binnenvisserij 
gefiatteerd; het pachtcontract ging 
in per 1 augustus 2018 en heeft 
een looptijd van 6 jaar. Met de 
totstandkoming van dit contract 
heeft de AHV zich ook verplicht 

aan een aantal zaken, zoals een 
jaarlijkse (kostbare) rapportage 
van alle Amsterdamse wateren. 
De invulling hiervan zal onder  
de paraplu van de Visstand 
Beheers Commissie geschieden, 
waarin diverse partijen 
vertegenwoordigd zijn. 

De personele bezetting is per 
1 augustus 2018 met 1 persoon 
ingekrompen; het bestuur zal, zoals 
in de Ledenraad is besloten, de 
AHV-organisatie m.b.v. een extern 
bureau doorlichten.

De Commissie Herhuisvesting 
heeft helaas moeten constateren 
dat de projectleider Sloterplas 
is vertrokken en dat daardoor dit 
project behoorlijk is vertraagd. 
Het gesprek met zijn opvolger moet 
het project nieuw leven inblazen, 
maar de commissie is verbolgen 
over de wijze waarop de gemeente 
hierin tekort is geschoten.

De jaarlijkse BBQ voor vrijwilligers 
is, ondanks de tegenvallende 
opkomst, zeer geslaagd.

GEEN KEUZE GEMAAKT? 
GEEN GEZAMENLIJKE LIJST VAN 
VISWATEREN MEER
Sportvisserij Nederland zal, na 
een aantal eerdere inventarisaties 
onder de hengelsporters, vanaf 
medio 2019 de gezamenlijke lijst 
van viswateren deel uitmakend 
van de visvergunning, niet 
meer automatisch aan de leden 
toezenden. De leden die destijds 
aangegeven hebben om de lijst wel 
te willen ontvangen, blijven de lijst 
gewoon ontvangen. Sportvisserij 
Nederland gaat er vanuit dat de 
meeste leden over een smartphone 
beschikken waarop de VISplanner 

app geïnstalleerd is. Indien u 
destijds dus geen keuze heeft 
gemaakt ontvangt u ook geen 
gezamenlijke lijst meer, maar alleen 
onze kleine ‘witte’ inhoud. Wilt u 
toch de landelijke lijst ontvangen? 
belt u dan even met kantoor 
020 - 626 49 88 of email ahv@ahv.nl
en wij zorgen ervoor dat u bij de 
VISpas 2019 gewoon deze lijst 
meegezonden krijgt.

Het bestuur heeft besloten om 
m.i.v. 2019 losse vergunningen per 
dag of per week te verstrekken. 
Voor dagvergunningen wordt € 5,-  
per dag berekend; voor een 
nacht en/of een 3e hengel komt 
er telkens € 5,- bovenop. Voor 
een weekvergunning, inclusief 3e 
hengel en nachtvergunning wordt 
€ 25,- berekend. Discussie is nog 
over een (noodzakelijke) verlaging 
van de reguliere jaarlijkse 
vergunning, de jaarvergunning 
voor de nacht en de 3e hengel. De 
uitslag hiervan is afhankelijk van 
het totale AHV-kostenplaatje, die in 
elk geval financieel gezond dient te 
zijn en dient te blijven.
Het bestuur streeft naar een 
verdergaande samenwerking 
met de overige naastliggende 
hengelsportverenigingen, opdat 
gezamenlijke interesses en 
belangen samengebundeld kunnen 
worden.

De Algemene Leden 
Vergadering vindt plaats 
op 11 oktober 2018 in “de 
Veranda”, Amstelveenseweg 
764 te Amsterdam. (voor meer 
informatie zie pagina 11)

Namens het bestuur van de  
Amsterdamse Hengelsport 
Vereniging: Jaap Que   

Qua tijd hoeft dit maar enkele uren 
per maand in te houden. Lijkt het je 
leuk om nieuwe mensen te ontmoe-
ten, ervaring op te doen, iets voor 
anderen te betekenen, je talenten 
te benutten en mee te denken over 
alles wat met hengelsport te maken 
heeft? Kortom; je eigen vereniging 
helpen en ondersteunen?

Geef je dan op, er is namelijk 
dringend behoefte aan; 

2e penningmeester 
Assisteren van de penningmeester

2e secretaris
Assisteren van de secretaris

Algemeen bestuurslid
Vergadert een keer per maand 

Verenigingscontroleurs
Controle op rechtmatigheid volgens 
de visserijwet aan de waterkant

Wedstrijdcontroleurs
Begeleiding van de door de AHV te 
houden wedstrijden

Vrijwilliger waterbeheer
Assisteert bij calamiteiten, 
uitzettingen en visstand beheer 

Algemeen vrijwilliger
Ben je van alle markten thuis op 
hengelsport gebied? Dan ben jij 
diegene die we zoeken

VIScoaches
Je begeleidt kinderen aan de 
waterkant 

VISmeesters
Na een opleiding geef je zelfstandig 
les voor kinderen op scholen 
(leeftijd 10-12 jaar)

Ons bestuur of beter gezegd uw 
hengelsportvereniging roept u 
hierbij op om binnenkort met 
de vereniging een informatief 
gesprek aan te gaan, u kunt 
dan samen met het bestuur uw 
interesse, beschikbare tijd en 
inzet bespreken. Neem dus geheel 
vrijblijvend contact met ons op via 
020 - 626 49 88 of ahv@ahv.nl  

NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
NIEUWS EN MEDEDELINGEN - Vrijwilligers gevraagd

DRINGENDE OPROEP! 
Onze vereniging groeit, dit is onder andere te danken aan onze 
vrijwilligers. Onze vereniging heeft de ambitie om voor een ieder 
hengelsport activiteiten te blijven organiseren maar er zijn wel extra 
handjes voor nodig om dat te realiseren. 

De vrijwilligers die de jeugdclinic aan de Amstel mogelijk maakten. 
Lees alles over de jeugdclinic op pagina 10.

Controleur aan het werk

Waterbeheer

De VIScoach aan de waterkant

De VISmeester voor de klas
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MEDEDELING LEDENRAAD

De Ledenraad 

Ledenraadsleden denken, praten 
en beslissen mee over belangrijke 
ontwikkelingen en activiteiten 
binnen de AHV. De Ledenraad zal 
onderwerpen zodanig voorbereiden 
en taken uitvoeren, dat de 
Ledenbijeenkomsten zo efficiënt 
mogelijk verlopen.

De Ledenraad is verantwoordelijk 
voor het goedkeuren van de 
strategie van AHV en bepaalt of 
de jaarplannen bijdragen aan het 
realiseren van deze strategie. 
Voor de komende Algemene 
Ledenraad Vergadering zullen 
conform de Statuten en het 
huishoudelijk reglement weer 
verkiezingen worden gehouden;  
die verkiezingen behelzen het 
kiezen van de (nieuwe) raadsleden 
en het bestuur.

De leden worden gekozen/
herkozen in een stemprocedure, 
waarbij alle leden kunnen kiezen 
uit de voorgedragen leden uit de 
Ledenraad.

De kandidaatstellingen dienen 
uiterlijk 7 dagen voor de 
desbetreffende verkiezing 
plaatsvindt in het bezit van het 
bestuur te zijn; m.a.w. voor  
4 oktober 2018!

Elk lid heeft het recht kandidaten 
te stellen voor de Ledenraad, 
het Bestuur of commissies, met 
inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 11, 12, 14 en 21 van de 
Statuten. Kandidaatstelling dient in 
alle gevallen gepaard te gaan met 
een schriftelijke verklaring van de 
kandidaat dat hij/zij bereid is zitting 

te nemen in het desbetreffende 
orgaan.

Ledenraadsleden en het bestuur 
worden benoemd voor een periode 
van 2 jaar. De Ledenraadsleden 
zijn na het verstrijken van de 
zittingstermijn herkiesbaar. De 
Ledenraad bestaat uit een door de 
ledenbijeenkomst vast te stellen 
aantal van ten minste 33 en ten 
hoogste 60 leden die door de leden 
uit hun midden worden gekozen, 
met inachtneming van hetgeen in 
de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement over de samenstelling 
van de Ledenraad is bepaald. 

Het bestuur hecht zeer grote 
waarde aan de inbreng van 
de Ledenraad en ziet de raad 
daarnaast als een goed klankbord 
en sparringpartner. 

Een actieve Ledenraad draagt bij 
aan een daadkrachtige vereniging. 
Samen zorgen wij immers voor een 
actieve en bloeiende Amsterdamse 
hengelsportvereniging! 

De Algemene Leden Vergadering 
vindt plaats op donderdag 11 
oktober 2018 om 19.30 uur.
Nadere details en de agenda treft u 
aan op pagina 11 

De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van de AHV. De Ledenraad 
heeft tot taak het strategisch beleid te bepalen en op basis daarvan 
toezicht te houden op het bestuur. De Ledenraad heeft een adviserende 
taak richting het bestuur. 

COLUMN - Andres de Rouville

Haken en ogen
  Arbeidstijdverkorting...

Een open brief aan de minister-president Mark Rutte...

Beste Mark. Mijn naam is Andres. Ik ben een visser, en columnist. Ik ben een column schrijvende visser. 
Via deze ongebruikelijke en misschien ongepaste manier vraag ik u om uw aandacht. Ik zit echter al tijden 
met een hoop sores en heb een probleem. Een flink probleem. Deze is zo groot, dat mijn participatie aan 
een nuttige samenleving op de tocht staat.

Ik vang de laatste tijd helemaal niets meer. Ik blank zoveel, dat ik met vlekken in m’n nek op het werk 
verschijn. Het werk lijdt er tot op heden gelukkig niet onder, want ik moet tenslotte belasting betalen. 
Dit, om u te helpen en het land op de been te houden. Maar goed, ik vang niets en dat geeft uiteindelijk 
psychische klachten. Slapeloosheid, ontwenningsverschijnselen en nachtmerries. Ik blank de laatste tijd 
zoveel, dat de belasting uiteindelijk belastend gaat worden. Ik, de belastingbetaler, wil graag de wind in de 
zeilen. Het gaat met de economie tenslotte vóór de wind. Het gaat goed met het land. Dan zou het met mij 
ook goed moeten gaan, toch? 

Echter, ik blank. Ik blank me helemaal suf! Om aan deze kwelling een eind te maken, kom ik dus uiteindelijk 
bij u terecht met een eerlijk doch dringend verzoek. Zou u mij uit deze uitzichtloze situatie kunnen helpen 
en mijn leven weer een stukje draaglijker kunnen maken? Ik vraag eigenlijk helemaal niet zoveel. Gewoon 
wat meer tijd. Zoveel tijd, dat de blanks nog maar op één hand te tellen zijn.

Ik stel voor om alle flex-contracten af te schaffen, geen gedoe meer met nul urencontracten, een 
verbeterde werk- rusttijdenregeling en een schappelijke loonsverhoging voor alle banen. Verder is een 
vaste baan voor iedereen een must. Dat voorkomt een hoop stress. We werken tenslotte om te vissen, 
nietwaar? Op die manier kunnen we ons vervoermiddel voor naar de waterkant en de hypotheek van onze 
bivvy blijven betalen. Mocht je dan nog een keer niets vangen (we blijven tenslotte sportvissers), dan komt 
de klap tenminste niet zo hard aan. Dit betekend per saldo dat de situatie van een belastingbetaler zoals ik, 
alras verbeterd. Om een knappe vis te vangen heb ik tenslotte rust, tijd en wat geld nodig. De belasting blijf 
ik met alle liefde aan u betalen. Hier zal, op mevrouw Thieme na, geen ‘kamer’ vraag over gesteld worden.

Ik vraag u dit met klem en de nodige urgentie op te lossen. Door al dat geblank beland ik straks nog in de 
ziektewet, of erger nog; verlies ik mijn baan. Met mij zullen er nog vele hengelaars volgen. Dat schiet 
niet op. Dat gaan we dan weer merken in onze zorgpremie en de uitkeringen. Wat er dan overblijft 
zijn misschien een paar witvissers. Daar word de winkelier en uiteindelijk ook u niet blij van. U 
heeft tenslotte ook met een kostendekkende factor in Den Haag rekening te houden.  

Tot slot wil ik nog de groeten doen aan uw politieke collega mevrouw Halsema. 
Zij word onze baas in onze mooie hoofdstad. Laat haar een beetje lief doen 
en waken over haar hengelende bewoners.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,
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’.
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JEUGDVISSEN

AGENDA
• Opening
• Mededelingen
• Notulen Algemene 
 Ledenvergadering van 
 28 september 2016  
• Benoeming 2 leden ter lezing van 
 de notulen van de huidige ALV
• Verslag bestuur 
• Verkiezing Ledenraad
• Benoeming commissie 
 van beroep
• Verkiezing kascontrole 
 commissie
• Rondvraag
• Sluiting

LOCATIE
De Algemene ledenvergadering 
wordt gehouden bij: 
De Veranda
Amstelveenseweg 764 
1081 JK Amsterdam
Aanvang 19:30 uur

BEREIKBAARHEID 
De locatie ‘de Veranda’ is via het 
openbaar vervoer te bereiken met 
de stadsbussen 170 of 172, deze 
stoppen recht voor de deur (Halte 
Koenenkade).

Metro 50 stopt bij de halte 
Amstelveenseweg. U loopt 
vervolgens richting Amstelveen 
over de Amstelveenseweg. 
Na ca. 150 meter vind u de locatie 
aan de rechterkant.

Tram 5 stopt op de halte Boelelaan, 
u loopt naar de Amstelveenweg. 
Na ca. 150 meter vind u de locatie 
aan de rechterkant.

NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

AANKONDIGING ALGEMENE
 LEDENVERGADERING

Op donderdag 11 oktober vindt de Algemene Ledenraadsvergadering van 
de AHV plaats vanaf 19.30 uur bij de Veranda aan de Amstelveenseweg 764. 
De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de AHV, het is van 
belang dat u de AHV VISpas meeneemt.

JEUGDCLINIC AAN DE AMSTEL
Met veel plezier kijken we terug op een zeer geslaagde visdag voor de 
jeugd. Kromme hengels, suizende lijnen en mooie vangsten maakten 

het een dag aan de Amstel om niet snel te vergeten. Wij ho-
pen dat jullie een leuke dag hebben gehad en veel heb-

ben geleerd van de tips & trucs van alle instruc-
teurs. Graag bedanken wij de vrijwilligers 

en deelnemers van deze vis-clinic. 
Zonder jullie hadden we 

deze dag niet kunnen 
organiseren!

VISLESSEN OP SCHOOL
De vrijwilligers van de AHV hebben 

wederom hun medewerking verleend aan 
een aantal scholen die graag een VISles wilden 

geven. Hartelijk dank heren!

ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN VISLES!
Dankzij de VISmeesters en de vele vrijwilligers van verenigingen en Sport-

visserij MidWest Nederland zijn dit jaar al meer dan 3000 kinderen van 10 t/m 13 
jaar veel te weten gekomen over vissen en hun leefomgeving. Zij hebben niet alleen veel 

geleerd, maar ook meer respect voor de natuur gekregen. Vele kinderen hebben voor het eerst 
een vis gevangen. Leuk en leerzaam tegelijk. Zowel de leerlingen als de leerkrachten van de scholen 

waar de VISlessen zijn gegeven, zijn zonder uitzondering laaiend enthousiast. Wilt u ook eens assisteren bij 
een VISles? neem dan eens contact op met de AHV via 020 - 626 49 88 of mail naar ahv@ahv.nl.

De jeugd heeft de 
toekomst! 

Foto’s Ronald Spakman
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KARPERVISSEN - Dennis Scherjon 

Wat een zomer! 

OBSERVEREN 
Vaag zie ik de contouren van de vis 
en zijn kauwbewegingen. Deze vis 
is schuw maar als hij de volgende 
keer omhoog komt om wat te 
pakken zorg ik dat mijn haak in de 
buurt ligt. Voorzichtig laat ik mijn 
haak en aas zakken en leg mijn lijn 
tegen een lelieblad neer. Zo kan hij 
die niet zien en voelt hij ook geen 
weerstand. 

De leliebladeren naast die van 
waar mijn aas ligt schudden 
heen en weer. De vis zwemt weer 
omhoog. Hij koerst richting aas. 
Nog een paar centimeter. De karper 
muil opent zich en.. pakt de brok pal 
naast mijn aas! Langzaam zakt de 
vis weer weg de diepte in. 

MIJN GEDULD WORDT BELOOND 
Dan zie ik, ineens uit mijn ooghoek, 
een deining in het verderop 
gelegen kroos. Er zwemt nog een 
vis. Een paar meter verderop 
duwt hij zijn dikke rug door 
het kroos. Deze is veel 
groter dan de vis die 
hier voor mij zwemt! 

Ik sluip richting de vis die onder 
het kroos zwemt. Een V-vormig 
spoor verraad de richting van het 
beest. Een makkelijkere aanwijzing 
waar ik mijn aas moet gaan leggen 
is er niet. Ik werp een metertje 
voor de vis uit en met een beetje 
corrigeerwerk ligt het aas 
precies op zijn pad. De vis 
houdt vlak voor mijn aas 
iets in. Een grote bovenlip 
vouwt zich om de brokken. 
Vrij geruisloos zakt de vis 
weer naar beneden. Mijn 
gevlochten lijn volgt. 
Ik hef de hengel 
en water en 
kroos vliegen 
door de lucht. 
Mijn lichte 
penhengel 
gaat 
helemaal 
rond. 

De dril is er één die zuiver op 
gewicht van de vis gaat en is een 
kwestie van geduld. Na een aantal 
minuten komt de vis omhoog en 
geeft het op. Snel schuif ik het net 
onder de vis. Een klein vreugde 
dansje volgt want dit is een hele 
beste! 

MET VERBAZING… 
Tijdens het fotoritueel wandelt een 
man met een Jack Russel langs. 
Het hondje snuffelt nieuwsgierig 
aan de vis en deinst snel terug. 
De man stelt mij de alom bekende 
vraag “of ik die hier gevangen heb”. 
Hij kan niet geloven dat hier in het 
water in de stad zulke vissen zwem-
men. Ik verbaas mij er altijd over 
hoe weinig mensen zich realiseren 
hoeveel moois er wel niet in ons 
stadswater zwemt en leeft. Maar 
dat geldt trouwens ook voor de rest 
van de natuur om ons heen. Iets 
wat mij juist weer vreemd is! Als 

ik de vis weer het water 
in laat glijden volg ik 

hem nog even. Dan 
prikken er weer 

zweetdruppels 
in mijn ogen. 

Pff!, het is pas half 
elf en het is al 

echt warm. 
Wat een 

zomer!  

3 DAAGSE KARPERKOPPELWEDSTRIJD AAN DE SLOTERPLAS 
• Aanvang wedstrijd vrijdag 12 oktober om 12:00 uur  
 (loting zaterdag 6 okt. 12:00 uur)
• Einde wedstrijd zondag 14 oktober om 12:00 uur 
• Prijsuitreiking 14 oktober om 13:00 uur
• Inschrijfgeld is € 100,- per koppel.  
 Rekeningnummer AHV: NL30INGB0000117917
• Maximaal 25 koppels. VOL=VOL 
• Aanmelden en info via ahv@ahv.nl of  
 via de heer Herman Sentrop op 06 - 558 549 06
• De inschrijving staat pas vast als het inschrijfgeld is ontvangen

Ben je geen lid maar wil je toch mee doen? Bij Herman Sentrop  
kun je een driedaagse vergunning kopen voor € 12,50. 

Zweetdruppels lopen langs mijn hoofd en prikken in mijn ogen. Ik probeer 
de warmte te negeren. Er ligt namelijk een grote karper tussen de lelies 
te azen. Voorzichtig vouwt hij zijn lippen om een paar eerder gevoerde 
kattenbrokken. Om zich daarna weer rustig de diepte in te laten zakken. 

Elke keer pakt hij net naast 
het blad wat brokjes

Sneaky tegen een lelieblad

NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

WEDSTRIJD- 
 AANKONDIGINGEN

12

AHV SNOEKBAARSWEDSTRIJD NIEUWE MEER
• Aanvang wedstrijd zondag 23 september om 08:30 uur
• Einde wedstrijd om 15:00 uur
• Prijsuitreiking 15:30 uur bij de Hot Spot
• Inschrijfgeld is € 25,- per koppel.  
 Rekeningnummer AHV: NL30INGB0000117917
• Maximaal aantal boten is geteld op 30. VOL=VOL
• Traileren bij de Boekanier € 5,- per boot 
• Aanmelden en info via ahv@ahv.nl of 020 - 626 49 88
• De inschrijving staat pas vast als het inschrijfgeld is ontvangen

AHV ALGEMEEN ROOFVIS KAMPIOENSCHAP NIEUWE MEER 2018 
• Aanvang wedstrijd zondag 11 november om 08:30 uur
• Einde wedstrijd om 15:00 uur
• Prijsuitreiking 16:30 uur bij de Hot Spot
• Inschrijfgeld is € 25,- per koppel.  
 Rekeningnummer AHV: NL30INGB0000117917
• Maximaal aantal boten is gesteld op 30. VOL=VOL
• Traileren bij de Boekanier € 5,- per boot
• Aanmelden en info via ahv@ahv.nl of 020 - 626 49 88
• De inschrijving staat pas vast als het inschrijfgeld is ontvangen 
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ZEEVISSEN - Andres de Rouville 

Betonnen 
 beschutting... 

sleep. Een zeehengel tot 4.00 m met 
een werpgewicht tot 200 gram, een 
zeemolen met hoge indraaisnel-
heid, een slijtvaste hoofdlijn van 
35/00 met een voorslag van 60/00. 

De voorslag heeft als functie om 
het schuren van de lijn aan 

het beton te 
voorko-

men en de boel heel te houden. 
Verder volstaat een redelijk grote 
haak (maat 1 of 2) en een loodje 
van zo’n 150 gram. Omdat wij te-
genwoordig milieubewust met onze 
hobby bezig zijn, is het lood prima 
vervangbaar door genoeg alterna-
tieven zoals beton of zware bouten 
en/of moeren. Het kan namelijk 
zijn dat je tussen de betonblokken 
nogal eens wat verspeeld. Om 

de schade tot een minimum te 
beperken is hier een goed 
systeem voor te gebruiken in 

de vorm van een zogenaamde 
breeklijn. Onderaan de onderlijn 

bevestig je een dertig centi-
meter lang lijntje van 30/00. 

Mocht je vast komen 
te zitten; het lijntje 

breekt en je houd 

de onderlijn met vis over. Gebruik 
dus bij deze visserij alstublieft 
loodalternatieven!

AAS EN VISTECHNIEK
Vis niet verder dan 30 meter uit 
de kant. Daar liggen immers de 
grote betonblokken waartussen 
de gul zijn maaltje zoekt. Rijg twee 
of drie zeepieren op de haak. 
De gul houd van groot aas, dus 
beter iets te groot dan te klein. 
Zeepieren zijn overal te verkrijgen. 
De dichtstbijzijnde winkels 
zijn in IJmuiden, Beverwijk en 
Heemskerk. Sla na een aanbeet 
onmiddellijk aan. De kenmerkende 
zware bonken op de top van de 
hengel verraden al vaak dat het om 
gul gaat. Draai in één beweging 
binnen zonder tussenpozen, zodat 
de kans op vastlopen tot een 
minimum word beperkt. 

MINIMUMMAAT
Voor de kabeljauw is er langs onze 
kust een minimummaat vastgesteld. 
Deze is 35 centimeter. Houd u zich 
daar alstublieft aan. De kleinere 
formaten zet u weer voorzichtig 
terug. Een visje meenemen is 
niet erg. De kabeljauw is een erg 
lekkere vis om te eten. Probeer 
maar eens! Er valt gedurende de 
‘dode’ periode op het binnenwater 
nog altijd genoeg langs onze kust 
te beleven. En dat ook nog eens 
lekker beschut! 

De zee bevat zout water. Zout 
water bevriest niet, althans niet in 
Nederland. Nu ligt er onder de rook 
van Amsterdam een fantastische 
sportvisplek die altijd bevisbaar is. 
Op nog geen veertig kilometer van 
onze hoofdstad liggen de pieren 
van IJmuiden en Wijk aan Zee. Zout 
water dus. Prachtige stekken voor 
een alternatief of een ‘uitwijkje’. Er 
kan altijd gevist worden en het is 
ook nog eens superleuk om te doen!

BESCHUTTING
De beide pieren bieden genoeg 
beschutting tijdens een ijskoude 
winterdag. Tussen de grote 
betonblokken is altijd wel een 
interessant visplekje uit de wind te 

vinden. Die betonblokken 
lopen onderwater nog een 
heel stuk door. Het water is 
door de brekende golven 
altijd in beweging. De 
kleine vis en krabbetjes 
zoeken juist daar hun 
beschutting, wat 
weer grote vis 
aantrekt om 
daar nou juist 
te gaan jagen. 
In de zomer 
is dit vaak 
de zeebaars, 
in de winter 
tref je vaak 
gul (jonge 
kabeljauw). 
Afgelopen jaar is de 
kabeljauwstand in 
de Noordzee weer 
iets aangetrokken. 
Het zijn nog niet 
de aantallen van 
vroeger, maar het is 
sinds lange tijd weer 
mogelijk om gericht op 
gul te gaan vissen.

MATERIAAL
Voor het vissen op gul 
tussen de betonblokken 
heb je maar weinig materiaal 
nodig. Dat scheelt een hoop ge-

De winter geeft een laatste speldenprik. De binnenwateren 
vriezen dicht. Voor een hoop sportvissers is de net gevormde 
ijslaag een plaag. Er word roet in het eten gegooid van 
menig wit-, roof- en karpervisser. Er rest niets anders dan 
binnen zitten en je te vermaken met het knopen van wat 
nieuwe onderlijnen. Toch zijn er ondanks de kou nog 
genoeg mogelijkheden om je op een ijskoude winterdag 
te vermaken. Verrassend genoeg zie je maar weinig 
sportvissers die daar op in spelen. Is het de kou? Is het 
onwetendheid? Laten we het maar in het midden houden.

Auteur met een gulletje tussen 
het beton vandaan gepeuterd.

Schar als bijvangst

Tussen het beton

Een gulletje zorgt voor blije gezichten!
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SKP NIEUWS - Karpercommissie

SKP-wedstrijden 
  van start

VERSLAG - Roofviscommissie

Snoekbaarswedstrijd 
  Nieuwe Meer 

- Vang en meld in dat weekend  
 zoveel mogelijk door de AHV  
 uitgezette spiegelkarpers  
 (linkerflank);
- Deelnemers mogen vissen waar  
 en hoe ze willen;
- Alle spiegelkarpermeldingen  
 gepaard gaande met het item  
 tellen mee.

Voor het wedstrijdweekend 
van 29 juni t/m 1 juli 2018 was 
het item een pen (schrijvend of 
dobber) of een potlood. Het aantal 
inschrijvingen was ondanks de niet 
geweldige weersomstandigheden 
bemoedigend en ook de resultaten 
waren alleszins redelijk. Er werden 
verheugend veel fraai geschubde 
spiegelkarpers gevangen. Twaalf 
deelnemers scoorden twee of 
meer punten en er werden 19 
spiegelkarpers gevangen. De 
meeste meldingen kwamen van 
onze plassen, maar ook van ons 
boezemwater kwamen de nodige 
meldingen. Alle meldingen zijn een 
waardevolle bonus voor ons SKP. 

Voor de tussenstand verwijzen 
we graag naar de speciale 

Facebookpagina van de SKP-
wedstrijd van de AHV. 

Tijdens het tweede deel van de 
wedstrijd op 28, 29 en 30 september 
valt de beslissing voor de SKP-
wedstrijd van 2018. Het belooft een 
nek-aan nek-race te worden.  

Op veler verzoek heeft de Karpercommissie voor 2018 een extra 
wedstrijdweekend georganiseerd waarvan de punten van de vorige 
wedstrijd meetellen voor de komende wedstrijd eind september. De 
formule blijkt nog lang niet versleten. 

Zondag 17 juni was het weer zover, onder prima omstandigheden  
gingen 18 boten de strijd aan om te proberen de 5 grootste snoekbaarzen 
te bemachtigen.

TRAILERHELLING
Voorafgaande aan de wedstrijd 
hadden we een probleem met 
de openbare trailerhelling, 
de gemeente was namelijk 
voornemens al dit weekend 
vanwege overlast de helling af te 
sluiten, gelukkig zagen zij daarvan 
af zodat het traileren voorspoedig 
kon verlopen.

Om 9.00 uur exact lagen alle 18 
boten in het water en 

binnen een mum 
van tijd kreeg 
wedstrijdleider 

Herman Sentrop 
al meldingen van 

vangsten. 
Vrijwel 
alle boten 

meldden 

onophoudelijk vangsten van 
snoekbaarzen. Hierdoor stond de 
telefoon van Herman roodgloeiend 
en uiteindelijk werden er 68 
snoekbaarsvangsten bij hem 
gemeld waarvan zeven boten de 5 
begeerde snoekbaarzen wisten te 
vangen. De vraag was nu, welke 
boten vielen in de prijzen?

GROOTSTE SNOEKBAARS 
Allereest werd tijdens de 
prijsuitreiking bekend gemaakt dat 
de grootste snoekbaars gevangen 
was door Igor Vucenic met een 
lengte van maar liefst 75 cm. Voor 
deze prestatie mocht hij een mooie 
beker in ontvangst nemen.

4e KEER OP RIJ?
Het koppel Ed Toenbreker en 
Rick Rits die de 3 voorgaande 
roofviswedstrijden al als eerste  
uit de strijd kwamen behoorden 
ook nu weer tot de kanshebbers. 
De vraag was, zouden zij voor 

de 4e keer ook met de eer gaan 
strijken? Na de spannende 

meting van de 
centimeters bleek dit 

inderdaad zo te zijn.  
Zeer knap mannen! 

DE WINNAARS 
1. Ed Toenbreker/Rick Rits met een 
totale lengte van 2.63 cm.
2. Nick Verkerk/Bart Roest met een 
totale lengt van 2.60 cm.

3. Michel Oostdijk/Daan 
Verbruggen met een totale 

lengte van 2.24 cm.

Alle prijswinnaars ontvingen een 
mooie beker die de vereniging 
beschikbaar had gesteld. 

1e prijs Ed Toenbreker en Rick Rits

2e prijs Nick Verkerk en Bart Roest

3e prijs Michel Oostdijk 
en Daan Verbruggen
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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’.

Deze keer de ‘bezemdraad afhouder knoop’ vooral 
bekend bij bijna elke strand- of zeevisser in heel 
west Europa, inclusief nog net Groot-Brittannië. Vele 
strand- en zeevissers hebben ze vroeger zelf geknoopt 
en nog zien we regelmatig op de pieren, stranden 
en strekdammen de herkenbare rode bezemdraad 

afhouders. Tegenwoordig 
van Midnightmoon ook 

in meerdere kleuren 
te verkrijgen. 
Natuurlijk is zelf 
knopen altijd veel 
leuker als kant 
en klaar kopen. 

Tevens verstandig 
om deze knoop te 

kunnen maken want stel je 
eens voor. Op vakantie de ideale visstek gevonden maar geen sportviswinkel in de buurt, een bezem vind je 
altijd wel en die mist een paar van die bruikbare kunststof bezemdraadharen echt niet.

Prepareer de bezemdraad uiteinden door deze in de buurt (niet er in) van een vlammetje te houden. Een-
maal warm iets afplatten tegen een harde ondergrond. Leg daarna een lus in de onderlijn. Neem (links) met 
je pink, ring- en middelvinger de lus beet inclusief het begin van de lijn. Doe dat zelfde met je rechterhand 
aan de rechterkant van de lus, pink, ring- en middelvinger maar dan met het andere einde van de lijn. Nu 
heb je dus de lus in beide handen en zowel links als rechts je duim en wijsvinger vrij om te bewegen. Met 
weerszijden de vrije duim en wijsvinger begin je nu de twee lijnen om elkaar heen te wikkelen. Een keer of 
5 á 6 wikkelen en nu haal je de afhouder door de opening die in het midden is ontstaan.

Nu laat je met beide handen de lus met pink, ring- en middelvinger schieten en houdt beide uiteinden 
tussen duim en wijsvinger vast. Nu trek je de uiteinden voorzichtig aan en voor de knoop zich zet het geheel 
nog even goed bevochtigen en... klaar is de ‘bezemdraad afhouder knoop’. Aan het andere uiteinde van 
de bezemdraad heb je meerdere opties. Bijvoorbeeld het aanzetten van een wartel met krimpkous of een 
genoopt zijlijntje middels de uniknoop.

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

De verbindende factor in beeld

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

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

‘Ben ik dat?’-nieuws 
vorige editie:

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

AHV FOTO VAN DE WEEK
Iedere maand krijgen wij bij de AHV jullie mooie 
vangstfoto’s binnen in onze mailbox en daar zijn 
wij zeer blij mee! De AHV foto van de week is te 
vinden op onze Facebook- en Instagram pagina 
en heeft naast de gebruikelijke vangsten van 
wit- en roofvis ook al een aantal bijzondere foto’s 
opgeleverd met leuke info. Zo zijn steur en meerval 
een steeds vaker geziene gast op de Amsterdamse 

wateren. Blijf ze dus insturen, het 
geeft ons namelijk een extra beeld 

van de soorten diversiteit aan 
visbestanden die er in onze 

wateren rondzwemmen. 

Heb je ook een mooie 
vangstfoto met een (kort) 
verhaal? Stuur hem in 

naar webmaster@ahv.nl 
en wie weet sta jij 
binnenkort bij ons 
online!

fb.com/amsterdamsehengelsportvereniging
instagram.com/amsterdamsehengelsport

NIEUWS EN MEDEDELINGEN - Alvar Besemer 

SOCIAL MEDIA
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