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Ook in 2019 dient het voorjaar zich aan en komen wij, 

net als onze water- en andere dieren, uit ons hol. Dat 

buiten vertoeven gezonder is dan thuis voor de buis 

zitten, behoeft -gelijk feiten van algemene bekend-

heid- geen nader bewijs. Waterschaps- en Provinciale 

Staten verkiezingen achter ons latend, kunnen wij ons 

nu weer gaan richten op de mooie natuur en onze bele-

venissen aan de waterkant. Dus nu in de lentezon met 

hengel, onthaakmat, Vispas etc. en een goed humeur 

naar het water. Zie overigens de aanpassing algemene 

voorwaarden op pagina 11.

an belang is aandacht te schenken aan onze maat-

schappelijke cohesie en het hieraan vormgeven door te 

beginnen met een differentiatie in onze vergunningen. 

Rekening houdend met de minder fi nancieel daadkrachtige 

medemens betekent dat het bestuur voor dezen een lagere 

contributie bijdrage voor ogen heeft.

Een belangrijke factor om als vereniging maatschappelijk 

verder te kunnen ontplooien, is een voor ieder toegankelijk 

verenigingsgebouw, nu het huidige pand meer de functie van 

een kantoor heeft.  Een eigen ‘home/verenigingsgebouw’ zal 

ook de onderlinge samenhang in de vereniging doen verbe-

teren.

Ons vernieuwde Vissen magazine heeft vele positieve reac-

ties opgeleverd. Maar telkens blijven zoeken naar een verbe-

tering hiervan, blijft een gegeven.

Een slot eindigt doorgaans met iets positiefs, maar bij deze 

toch nog een zorg.

Binnen onze hengelsport zijn veel onderlinge verschillen 

waar te nemen. Uiteraard zijn er ook raakvlakken. Er zou 

voor onze sport meer gekeken moeten worden naar wat ons 

samenbindt. In gesprekken valt de ‘eigen identiteit’ van de 

hengelsportvereniging vaak op, maar wat houdt dat nu in? 

Bezinning van de eigen identiteit is immers van alle tijden. 

Wellicht wordt het tijd om te pleiten voor een bredere identi-

teit, op regionale, landelijke schaal, waarbij gemeenschappe-

lijke waarden de boventoon voeren. Dit is zeker een behoor-

lijke uitdaging in een tijdspanne waarin men steeds vaker 

voor zijn/haar eigen belang of dat van de vereniging opkomt. 

Wellicht een idee voor een heidag ‘project Sportvisserij 2025’ 

met als ingrediënten enthousiasmerend, opbouwend en ver-

bindend!

Voor nu, veel leesplezier, geniet van de natuur en mocht je 

een vis verschalken, dan is dat toch weer mooi meegenomen.

V

Jaap Que

Voorzitter
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p het moment van schrijven zitten we inmiddels in de 

laatste week van februari. Wisselvallig weer met veel 

regen en korte dagen. Velen van ons hunkeren naar 

het voorjaar, ik dus ook. Maar goed, we zitten nog in de 

‘winter’ periode en zo lang er geen ijs ligt kan er gevist 

worden. Komt bij dat de nu nog aanwezige rust aan de 

waterkant heerlijk is! 

Ik had me voorgenomen om de komende periode vooral 

wat korte sessies te vissen. Op zoek naar de winter hol-

dings. Echt koud was het niet te noemen voor de tijd 

van het jaar. Zo nu en dan wat vorst en een dag met wat 

sneeuw, maar wel koud genoeg om in beweging te blij-

ven. Dus vissen maar, foedraal, rugtas, onthaakmat, mutsje 

op en thermoskannetje mee. Ik ben er klaar voor.

DE JUISTE PLEK

Op zoek naar vis, juist in deze periode van het jaar moet 

je ze echt gaan zoeken, onder bruggen, bij duikers, op 

plekken uit de wind. Bij obstakels in het water maak je de 

meeste kans om ze te vinden. Ze leggen nog geen grote 

afstanden af maar liggen lekker knus en veilig bij elkaar. 

Wintervissen hoeft eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te 

zijn als je maar weet waar de vis zich ophoudt. Van echte 

‘winter’ karper kan ik niet echt spreken maar wel merk ik 

dat ze momenteel in een rust modus zitten. 

AANPAK 

De aanpak is simpel, weinig materiaal, in beweging blijven 

en als presentatie een pop-upje met wat verkruimelde boi-

lies. Mijn eerste plek levert niets op dus op naar een ander 

water om nog eventjes twee uurtjes te vissen. Eén hen-

geltje heb ik in een duiker gelegd en ééntje in een hoekje 

uit de wind. Het duurt niet lang voordat mijn beetmelder 

afgaat en ik even later een schitterende rijenkarper kan 

scheppen.

De rijenkarper houd ik even in de weigh sling zodat de 

camera kan worden ingesteld en ik de hengel weer op zijn 

plaats kan leggen. De aasmomenten zijn vaak kort dus ik 

wil snel weer spot on liggen. De chod rig werd weer even 

gekromd, wat gekruimelde boilies erbij en de hengel kan 

weer terug in de steun. De karper mag nog even poseren 

voor een paar mooie foto’s en daarna weer snel terug. Ik 

KARPERVISSEN
  in de winter en vroege voorjaar

TEKST & FOTOGRAFIE CASPER HEUVER
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besluit om het nog even een half uurtje te proberen. Met 

een broodje pindakaas en wat warms te drinken kan ik 

mooi de foto’s even terugkijken om daarna voldaan huis-

waarts te keren. 

UIT DE WIND

Begin maart, we gaan het vroege voorjaar in. Het leeft 

weer een beetje buiten, je kent het wel. De bloembollen 

schieten uit de grond bij de rotondes en je denkt: ‘t is voor-

jaar! Maar niets is minder waar want op sommige dagen 

is het nog altijd waterkoud buiten. Ik besluit om op een 

ander water te gaan vissen en kies voor een plekje dat he-

lemaal uit de wind ligt. Twee hengeltjes in de steunen en 

ondertussen zoeken naar vis.

Na een uurtje verplaats ik één hengel naar wat overhan-

gende takken. Al snel loopt deze hengel af en kan ik een 

mooie spiegel scheppen. Na een vreugdedansje en kijkend 

in het net geeft mijn andere hengel twee piepen, met de 

top krommend in de steun weet ik hoe laat het is. Na een 

rustige dril heb ik ineens twee plaatjes van vissen in mijn 

net. Zo zie je maar weer, op de juiste plek kun je ze vangen. 

Al kijkend in het netje zie ik twee prachtige vissen. Na het 

onthaken snel nog een foto gemaakt door mijn vismaat 

Quido en weer teruggezet in hun vertrouwde omgeving.

Met trots de foto’s nogmaals bekeken en de hengeltjes 

weer opgeruimd. Het is mooi geweest voor vandaag. 

VOORBEREIDING

Het is inmiddels midden maart en het weer is nog altijd 

erg wisselvallig. Ik besluit maar weer eens om er een paar 

uurtjes op uit te trekken. De dagen ervoor heb ik alles al 

voorbereid, klaargezet en wat snoepjes gevoerd aan onze 

vrienden. Een goede voorbereiding voor een korte vis ses-

sie is voor mij cruciaal.

TOCH NOG

Net voordat het licht wordt, kom ik bij het water aan. De 

hengeltjes snel uitgegooid en het wachten kan beginnen. 

Met een koude oostenwind en veel regen zit ik niet echt 

comfortabel, het is afzien. Wat een weer zeg, maar ja, ik 

wilde en moest toch even lekker vissen. Na een paar uur 

komt dan eindelijk die verlossende run. Deze keer een 

mooie stevige schub die ik tijdens de dril goed kan volgen 

in het heldere water. 

Met wat zoekwerk en uitproberen kun je ondanks deze 

temperaturen leuke resultaten boeken.

Voer niet teveel want je wilt immers niet dat de vissen al 

volgegeten op je voerplek ligt.

Dus: “Vang een paar mooie en tot aan de waterkant!”

Oftewel ‘het Noorderlicht’ dat als kompas dien-

de, bepaalde voor Rinus, Willem en Jan de rich-

ting waarheen zij moesten gaan rijden op 24 

februari 2019 om 06.15 uur. Nou, zo ver kwamen 

zij niet, want na ongeveer tien uur rijden werd 

de westkust van Denemarken bereikt en arri-

veerden zij uiteindelijk in het plaatsje Thyborøn. 

auw de spullen uit de auto naar het hotel gebracht 

en hoe kun je zo’n autorit beter afsluiten dan 

heerlijk te genieten van een stevige Deense 

maaltijd “nyde dit måltid og skål”.

De eerste dag was het stralend weer en werd er gevist 

vanaf het strand. Platvis en bot vingen zij; en bot 

zeker niet in fi guurlijke zin!

WRAKKEN 

De tweede dag om 07.00 uur met de boot 

vertrokken voor een 12 uur durende trip 

naar de wrakken. Na 3 uur varen werd 

het eerste wrak aangedaan en de hengels 

uitgegooid. Het was nog behoorlijk 

mistig in de ochtend, maar dat mocht 

de pret niet drukken. Dat de kapitein de 

visplekken goed kende, bleek wel uit de 

vangsten: mooie grote kabeljauw viel hen 

ten deel.

In totaal werden 8 wrakken aangedaan, 

met als uiteindelijk resultaat 55 stuks 

kabeljauw en als bijvangst een harinkje 

en 2 knorhanen. Volgens de kapitein was 

het een matige vangst, maar voor deze drie toeristen was het zeer geslaagd. 

De derde dag was ook behoorlijk succesvol en tijdens het varen werden zij 

zelfs begeleid door een zeehond, die natuurlijk uit was op een deel van de 

vangst. 

ZEEZIEK 

Tijdens eerdere tochten speelde zeeziekte sterk op-

maar tijdens deze trip was daar geen sprake van. De 

bekende pleisters achter het oor en op de pols deden 

wonderwel hun werk en dan is het aangenaam vissen 

op zee.

De volgende trip naar Skagen staat op 3 oktober 

2019 gepland; zeevissen in het hoge Noorden blijft 

hen boeien.

Voor de geïnteresseerden: bezoek ook eens de Face-

bookpagina Zeevissersclub Amsterdam.

AURORA BOREALIS
TEKST JAAP QUE FOTOGRAFIE RINUS MASSEE
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et team ‘Predator Fishing Amsterdam’ of kortweg PFA be-

staat dit jaar uit Daan, Jeroen, Leo, Richard, Ruud en on-

dergetekende. Binnen het team hebben de leden allemaal 

hun eigen voorkeur voor een bepaalde techniek of vissoort. 

“Dit kan goed van pas komen, omdat je zo veel technieken 

op een dag kunt uitproberen en precies kunt ontdekken hoe 

de vissen de lekker nijen gepresenteerd willen hebben”, aldus 

het team. 

WEDSTRIJD 1: ALKMAAR

De eerste wedstrijd van de competitie werd geopend in 

Alkmaar. Het weer zat niet bepaald mee, maar daar lieten 

we ons niet door weerhouden. Met diverse technieken 

bestookten we de Alkmaarse grachten, maar door de harde 

regen konden we ons niet tevreden stellen met de kleine 

gevangen baarsjes. Al snel kwam er een ander team pal naast 

ons staan en die zo een metersnoek onder ons neus vandaan 

vingen. Kostbare punten werden zo van ons weggeplukt, 

wat een heel zuur gevoel gaf. Uiteindelijk eindigden we met 

een totaal van 98 cm op de 10e plaats. 

WEDSTRIJD 2: HAARLEM

De tweede wedstrijd speelde zich af in de binnenstad van 

Haarlem, een thuiswedstrijd voor één van de vier teamleden 

die dag. We hadden ons voorbereid op een taaie dag waarin 

we de vis echt over de streep zouden moeten 

trekken. Ook deze wedstrijd begonnen we met 

verschillende technieken. Daan viste met de C-rig, 

Jeroen met de dropshot, Ruud met de jigkop 

en ik probeerde mijn geluk te beproeven met 

kleine pluggen. Van tevoren hadden we bepaald 

op welk deel van het traject we vis konden 

verwachten. Kennelijk waren we niet de enige die 

vooraf research hadden gedaan. Elke brug was al 

door één van de andere teams ingenomen. Ons 

plan leek in duigen te vallen tot we bij de laatste 

brug een team zagen vertrekken. Al snel grepen 

we onze kans en begonnen we alle hoeken en 

Jaarlijks organiseert 

Sportvisserij MidWest-

Nederland de Streetfi shing 

competitie. Ruim vijftien teams 

strijden in zes verschillende 

steden om de titel Streetfi shing 

kampioen 2019. Ook dit jaar 

neemt er een team namens 

de Amsterdamse Hengelsport 

Vereniging deel aan de 

titelstrijd. Inmiddels zijn de 

wedstrijden in Alkmaar en 

Haarlem achter de rug, en doet 

het team hiervan verslag.

Net geen meter lang, maar wel goed voor de dagzege!

Alle hoekjes en gaten worden uitgepeuterd.

TEKST & FOTOGRAFIE DAAN RIJPKEMA
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gaten met ons kunstaas te vullen. Binnen een paar minuten 

volgdeeen keiharde aanbeet op de shad van Ruud. Sneller 

dan Usain Bolt rende ik met het schepnet naar de overkant 

om de dril ten einde te brengen. “De snoek van 74 cm geeft 

ons weer wat hoop om een goede score neer te zetten”. Als 

we andere teams tegenkomen is hun eerste vraag al snel 

“Hebben jullie al wat gevangen?”. “Nee”, was ons antwoord 

met een lichte glimlach op ons gezicht. 

DAGZEGE 

Zelfs de kleinste slootjes werden niet overgeslagen, en dat is 

maar goed ook. Jeroen ving in een mum van tijd een mini-

snoekje op het kleinste water van het traject. Zouden we nu 

de buit binnen hebben? Eenmaal op de terugweg besluiten 

we om toch nog even één poging te wagen. Nadat ik een 

baars ving kreeg Jeroen een enorme dreun op zijn hengel! 

Na een strijd van ruim 10 minuten schept Daan, al half staand 

in het water, een reusachtige snoek in het net. De, net geen 

meter lange, vis leverde ons de dagzege op en stegen we van 

plaats 10 naar plek 5 in het klassement.

TROTS

Al met al kunnen we spreken van twee taaie wedstrijden, die 

we toch tot een goed einde hebben gebracht. We zijn trots 

op ons team en we kunnen niet wachten op de aankomende 

wedstrijden. De volgende wedstrijd zal zich wederom in een 

bekende omgeving afspelen, en we hopen daar ons voordeel 

uit te kunnen halen.

Je kunt onze resultaten online volgen via:

https://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/wedstrijden/

streetfi shing-2019/uitslagen.html
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et beeld van de ongerepte 

natuur, de stilte om je heen, het 

geluid van een oude kerkklok 

ergens zacht op de achtergrond en 

de prachtige ongeschonden karpers. 

Ik zie mijzelf, in gedachte, daar dan 

al vissen vanuit een boot. Mijn idee is 

geboren! 

THE OLD GUYS

Nog even mijn plannetje voorleggen 

aan mijn vismaten ‘The Old Guys’ 

en die waren ook direct razend 

enthousiast. Doen! Na wat zoeken op het internet nemen we 

contact op met Hans Dumont, de eigenaar van ‘Soul of the Lot’ die 

arrangementen aanbiedt. 

Na wat heen en weer mailen en onderling overleg kiezen wij voor 

het luxe arrangement. Dit houdt in dat alle vis-attributen aanwezig 

zijn op de boot. Zelf nog even een luxe vliegreisje richting Bergerac 

geregeld en het avontuur kan beginnen. 

PRACHTIGE OMGEVING

Eenmaal aangekomen op het vliegveld staat Hans al klaar en 

worden we naar de stek gebracht in de haven van Penne d’ Agenais 

gelegen bij Saint-Sylvestre-sur-Lot alwaar de twee boten klaar 

liggen voor ons drieën. 

Na enig uitleg en tips over diverse vis stekken, varen wij ons 

avontuur tegemoet. Wat een pracht allemaal. Het varen tussen 

de heuvels en bebossing is al een genot op zich. De eerste nacht 

brengen we rustig door, de hengels wel ingelegd met een stille 

hoop op een echte riviervis.

op zoek naar het
   AVONTUURHebben jullie dat ook 

wel eens, dat je met de 

vraag zit: wat is nou de 

ultieme droom om de 

karper te belagen? Ik 

heb dat wel. Als ik op 

het internet een aantal 

fi lmpjes bekijk dan komt 

er altijd wel één voorbij 

die tot de verbeelding 

spreekt. In mijn geval 

was het deze keer een 

fi lmpje over vissen 

vanuit een boot op de 

rivier de Lot in Frankrijk.

H

TEKST RONNIE VONTSTEEN

Op 10 februari 2019 

vond de laatste wed-

strijd van de Dolf 

ten Have Memorial 

competitie aan het 

Amsterdam Rijn ka-

naal te Diemen plaats. Dolf ten Have, de man die ruim 20 jaar 

namens de Amsterdamse Hengelsport Vereniging en later 

voor Peter Koopman elk jaar diverse competities organiseerde 

en naar wie deze competitie terecht vernoemd is. Deze koppel 

competitie gaat over 6 wedstrijden, waarbij het slechtste 

resultaat mag worden weggestreept.

ij aanvang waren er nog drie kandidaten voor de eind-

overwinning. Willem Pansier en Rien Hermsen stonden er 

het beste voor, maar de koppels D. vd Schaft / Cramer en 

de Groot / Bergwerff zaten hen op de hielen. De eerste twee 

koppels kwamen op een goed nummer te zitten. A7 voor vd 

Schaft/ Cramer en staartnummer 42 voor Pansier/Hermsen. In 

het B-vak konden Gerrit de Groot en Peter Bergwerff ook nog 

een hoge positie bereiken bij een goed resultaat. Het ARK Die-

men liet zich van de goede kant zien, er werd veel vis gevangen.

SPANNEND SLOT

In het A-vak lieten vd Schaft / Cramer zien waarom ze nog 

kanshebbers waren. Bijna 25 kilo na 5 uur vissen met nummer 

twee op 8 kilo. In B deden de Groot / Bergwerff wat ze kon-

den doen en in een spannende strijd wonnen ze het vak met 

ruim 12 kilo. Alles kwam aan op vak C. Bij aankomst van de 

weegploeg bleek op dat moment 16 kilo het hoogste gewicht 

te zijn. Met 29 vissen, goed voor ruim 18 kilo wisten Willem en 

Rien het vak te winnen en met slechts 6 punten uit 5 tellende 

wedstrijden werden zij de terechte overall winnaars. 

EINDSTAND

1. Willem Pansier en Rien Hermsen 82340 gr 6 pt

2.  D. vd Schaft / Cramer 73250 gr 7 pt

3. de Groot / Bergwerff 55580 gr 9 pt

Spannende eindstrijd
DE DOLF TEN HAVE
MEMORIAL 2018 / 2019

B

Mooie vangst voor

Willem Pansier en Rien Hermsen

TEKST & FOTO RON STOORVOGEL
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Na het genot van ons ontbijt gaan we op zoek naar diverse stekken. 

Alles ruikt hier werkelijk naar karper. 

WAARDEVOL ADVIES

Wij hebben ook een hoop advies gekregen van Boudewijn 

Margadant en Wouter Koziolek. Zij gaven o.a. als tip mee, om de 

verschillende stekken eerst aan te voeren en deze dan om de dag af 

te vissen met maximaal vier uur per stek om deze stekken dan weer 

even wat rust te gunnen.  

MOOIE KARPERS

In de nacht kiezen wij steeds voor een vaste stek. Wel een hoop 

werk, maar de resultaten zijn er wel naar. Wij hebben diverse mooie 

karpers mogen vangen met deze tactiek en je weet werkelijk niet 

wat je mee maakt als er een run op je hengel plaats vindt. Mijn 

hemel wat een geweld! De dril is ook ongelofelijk, zelfs een 15 

pond vis doet je denken dat je de vangst van je leven aan het drillen 

bent.

MATERIAAL EN AAS

Deze methode van vissen vergt natuurlijk veel van je materiaal, Als 

onderlijn heb je toch wel 35 lbs nodig met een hoofdlijn van 35/100. 

De hengel moet minimaal 3 LB zijn, het liefst zou ik gaan voor 3.5 

LB om dit geweld te kunnen keren. Welke boilies? Gebruik gewoon 

de boilies waar je zelf het meeste vertrouwen in hebt.

‘The Old Guys’ hebben inmiddels dit avontuur al meerdere malen 

beleefd en dit is werkelijk het mooiste wat ons is overkomen op het 

gebied van karper vissen. Tegenwoordig zijn er meer aanbieders om 

zo’n prachtige vis vakantie te boeken, of ga gewoon op avontuur 

met de auto! Lang leven het internet.

Volg de avonturen van Ronnie Vontsteen, Fred Cornet en Michel 

van de Valk op de Facebookpagina ‘TheOldGuys’
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p advies van Bureau De Bont 

nodigt het bestuur vanaf nu 

adviseurs uit bij de vergade-

ringen: Jan Spel (BOA) en Bart van 

Iterson (CW).

HUISVESTING Op 18 april 2019 hielden de AHV en hopelijk ook 

de overige bewoners van het Watersport eiland aan de Sloterplas een 

presentatie over hun toekomstige plannen. De AHV-presentatie omvat 

niet alleen het nieuwe verenigingsgebouw, maar ook de maatschappe-

lijke doelstelling van de vereniging. Inmiddels is de AHV in de besprekin-

gen met de Stadsdeel Nieuw-West wel weer 2 jaar verder en is het te-

leurstellend dat er met de gemeente nauwelijks vooruitgang is geboekt.

HANDHAVING EN CONTROLE Op water van het IJ is het 

verboden te vissen in de vaargeul en in het ‘fi etspad’. Aan de federatie 

MidWest zal worden voorgesteld om dit gebied als ‘verboden te vissen’ 

in te kleuren in de Visplanner. Als dat eenmaal is gedaan, kunnen boa’s 

van MidWest en Havenpolitie eenvoudig handhaven. Er moet dan nog 

wel worden afgestemd dat iedereen op dezelfde manier handhaaft.

Er is een nieuwe App gestart voor de con-

troleurs. De controleurs zullen voortaan 

hun controles rapporteren via de App. Onze 

boa verwerkt deze vervolgens in een over-

zicht. De controleurs hebben een verdeling 

gemaakt van gebieden om te controleren, 

zodat alle wateren in beeld zijn. Voor 2019 

zal een aantal grootschalige en meer ge-

richte controles plaatsvinden. Met Vislust 

Aalsmeer is nu een samenwerking op ge-

bied van controle afgesproken. Er komt een 

gesprek met Weesp over de controlesamen-

werking op de Vinkeveense Plassen.

DE TWEEDEHANDSBEURS 

Deze zal naar verwachting eind mei/begin 

juni bij Sporting Martinus te Amstelveen 

plaatsvinden. Verdere informatie hierover 

zie onze website, Instagram en Facebook.

SNOEKBAARSMATEN

HVZ zal voortaan dezelfde maten aanhou-

den. Voor de beroepsvisser uit Zaandam 

gelden deze maten niet. Op 13 februari heeft de AHV een gesprek met 

SVMW over de minimum– en maximummaten voor het meenemen van 

snoekbaars. De AHV heeft deze maten vastgesteld op 55 en 70 cm.

PROTOCOL VISSTERFTE De gemeente stelt het protocol op met 

input van alle betrokken partijen.

ELEKTROVISSEN  Toine Braas en Siebolt Hoitinga hebben 

beide succesvol de cursus Elektrovissen afgerond.

AT5-RECLAME  De zender AT5 wordt in 2019 niet in-

gezet nu onze doelgroep ‘jeugd’ nauwelijks naar deze tv-zender kijkt. 

Het bestuur heeft besloten om voor meer bekendheid van de vereniging 

AHV-caps en goodie bags aan te schaffen, die vervolgens bij bepaalde 

gelegenheden worden verstrekt.

DE TRAILERHELLING De trailerhelling bij de Oeverlanden 

wordt opgeknapt en zal in de zomervakantie (13 juli t/m 25 augustus 

2019) worden gesloten om overlast te beperken.

Het bestuur realiseert zich dat bij het uitkomen van dit magazine de actualiteit van deze informatie 

inmiddels is achterhaald. En aangezien het bestuur niet over profetische gaven beschikt, zal deze 

ontwikkeling zich blijven voordoen. Dat geldt overigens niet alleen voor ons magazine, maar ook voor 

alle geschreven nieuws. Van de zaken die bij het uitkomen van dit magazine nog niet bekend zijn, wordt u 

in het julinummer en via sociale media verder geïnformeerd.

O

GREEN DEAL

Op 22 mei 2018 is de Green Deal Sportvisserij 

ondertekend op het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit. Deze overeen-

komst tussen diverse ministeries, de Unie van 

Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo 

en Sportvisserij Nederland heeft als doel de ko-

mende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen.

e Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar hoort 

lood niet in thuis. Sportvisserij Nederland heeft daarom besloten het gebruik van lood zo snel 

mogelijk te gaan afbouwen. 

Het bevorderen van het gebruik van alternatieven zoals steen, beton en ijzer vormt de basis van 

de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Dit vergt een intensieve campagne naar de sportvissers 

om bewustwording en vraag te creëren en tegelijkertijd acties naar de hengelsporthandel om 

veel meer alternatieven aan te bieden en de verkoop van lood te stoppen. Gezien de veelheid 

loodproducten, de omvang van de hengelsport en het thans nog beperkte aanbod aan alterna-

tieven zal dit grote inspanningen vergen. Via een intensieve voorlichtingscampagne moet een 

cultuuromslag en gedragsverandering bijna anderhalf miljoen Nederlandse sportvissers worden 

bewerkstelligd. De bereidheid lijkt absoluut aanwezig en de eerste reacties zijn positief. Doel van 

de Green Deal is om het loodgebruik in de sportvisserij – inclusief het gevaarlijke zelf gieten van 

lood – binnen drie jaar fors te verminderen en vóór 2027 helemaal te stoppen. Bij onvoldoende 

voortgang zal regelgeving worden ingezet.

D
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SCHRIJVERS VISSEN MAGAZINE De bijeenkomst met schrij-

vers was zeer goed bezocht; onderling is afgesproken dat schrijvers met 

een vast format hun artikelen zullen aanleveren.

HET KANTOOR Er zijn functioneringsgesprekken gevoerd met de 

beide kantoormedewerkers. Daarbij zijn van beide kanten heldere af-

spraken gemaakt. In april vond een vervolggesprek plaats.

Om optimaal te werken worden headsets voor de telefoon en een mobiel 

pinapparaat aangeschaft. Bij externe bijeenkomsten kunnen dan pinbe-

talingen plaatsvinden.

VISTV BIJLMERWEIDE EN DRONEGEBRUIK De AHV werd ge-

confronteerd met het gebruik van een drone tijdens de fi lmopnames, 

terwijl het niet is toegestaan om zonder ontheffi ng met een drone te 

vliegen in de buurt van Schiphol. Tijdens de opnames werden nota bene 

vliegtuigen die overvlogen, gefi lmd. De AHV stelt het verder op prijs 

dat zij vooraf op de hoogte wordt gesteld als er opnames van Vis TV in 

niet-ingebracht AHV-water worden gemaakt.

SAMEN STERK De AHV wenst de volgende hengelsportzaken, te-

vens haar mede visvergunningverkopers goede zaken en ook een pretti-

ge samenwerking in 2019.

In Amsterdam: Animal Attraction (Burg. Fockstraat 53), de Boswinkel 

(Bosbaanweg 5), Dierenparadijs IJburg (IJburglaan 1307), Discus Nieuw-

koop (Pieter Calandlaan 816 en Kruitberghof 61B), Mast (Gentiaanplein 

1), Piet Vogel (Oude Haagseweg 47), de Verftent (J.P. Heijestraat 141), 

Vermeulen (Purmerplein 9), Willem (Johan Huizingalaan 83), en Rien de 

Wolf (Papaverweg 43).

In Diemen: 2000 (Kruidenhof 10)

In Uithoorn: Van Tol (Wiegerbruinlaan 83))

in Zwanenburg: Saskia’s Dierenpaleis (Dennenlaan 42)

Respectvol en verantwoord gedrag begint natuurlijk altijd met gezond ver-

stand. Om een goede sfeer op en aan het water extra te stimuleren, zijn de 

algemene voorwaarden voor de VISpas voor 2019 op meerdere punten aange-

past en uitgebreid. Hieronder lichten we de belangrijkste toe.

• Het is voortaan verboden om beaasde hengels onbeheerd te laten.

• Afval dient voortaan te allen tijde, dus ook tijdens het vissen, in een zak of emmer 

te worden bewaard.

• Omdat het gros van de verkochte tenten (bivvy’s) voor sportvissers steeds groter 

is, zijn ook de maximaal toegestane afmetingen hiervoor uitgebreid. De maximale 

afmetingen van schuilmiddelen voor sportvissers zijn nu 3.20 x 3.10 x 1.8 meter.

• Bij het vissen met twee of meer hengels dient de afstand ertussen niet meer dan 10 

meter te bedragen.

• Afhankelijk van het type wedstrijd en de breedte van het water kan de verplichting 

om oevers vrij te houden voortaan betrekking hebben op het gehele water alsmede 

oevers aan beide zijden van het betreffende water.

Sportvissers dienen rekening te houden met andere vissers en overige gebruikers van 

het viswater en de omgeving. Dit kan betekenen dat zij niet te ver weg en zo veel 

mogelijk haaks uit de oever moeten vissen. 

GESLOTEN TIJD AASSOORTEN

Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. 

Er mag in die periode niet worden gevist met slachtproducten, een dood visje of een 

stukje vis (ongeacht hoe groot) of enig kunstaas met uitzondering van kunstvliegen 

kleiner dan 2,5 cm. Deze bepalingen gelden niet voor de volgende zoute binnenwate-

ren: het Veerse meer en Grevelingenmeer. Voor het IJsselmeer geldt dit verbod van 16 

maart tot 1 juli. Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten 

tijd. Dit staat bij de betreffende wateren vermeld. 

GESLOTEN TIJD VISSOORTEN/TERUGZETPLICHT 

Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd op grond van de Visserijwet. Vangt 

u zo’n vis in die periode, dan moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen 

en direct levend en onbeschadigd in hetzelfde water terugzetten. Let op: voor een aan-

tal wateren geldt een langere gesloten tijd. Dit staat dan bij de betreffende wateren 

vermeld.

1 maart tot de laatste zaterdag in mei SNOEK

1 april tot de laatste zaterdag in mei SNOEKBAARS EN BAARS

1 april tot en met 31 mei  BARBEEL, KOPVOORN, WINDE

1 november tot en met 31 januari en van

1 maart tot en met 30 april  RIVIERPRIK 

1 oktober tot en met 31 maart  BEEKFOREL

Het gehele jaar   ZEEFOREL, ZALM, ELFT, KWABAAL,

    SERPELING, SNEEP, VLAGZALM,

    ZEEPRIK EN MEERVAL

Regelgeving  
AANPASSING ALGEMENE
VOORWAARDEN 2019

In memoriam
ARNOLD KEMPEN 

Op 31 maart 2019 is Arnold Kempen op 75 jarige leeftijd 

overleden. Arnold was jarenlang een zeer bevlogen en 

betrokken secretaris van de AHV. In zijn overlijdensbericht 

lezen wij: “Ze zeggen allemaal dat ik dood ga. Ik geloof er 

helemaal niets van. Er komen druppels uit mijn ogen”.

Wij wensen zijn vrouw en de overige familieleden veel 

sterkte met het verlies van hun zeer dierbare.

Het bestuur van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging
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Blijkbaar met de vrieskou van 

vorig jaar nog in het hoofd, 

waardoor het de wedstrijdleiding 

onverantwoord leek om verder 

te vissen, kende deze wedstrijd 

in maart 2019 een geringe 

deelname. Maar dat mocht de 

stemming onder de deelnemers 

niet drukken.

a het in alle vroegte plaatsen van de wed-

strijdnummers langs de Bosbaan, werden de 

aanwezigen op warme koffi e en gevulde koek 

onthaald. Onze Herman Sentrop deed vervolgens 

de loting en gaf uitleg over de wedstrijdregels. 

In de toenemende regen snelden de diehards 

naar hun stek en kon de wedstrijd beginnen. Met 

de KNRB zijn goede afspraken gemaakt, zodat 

de onvermoeide roeiers zo veel mogelijk uit de 

buurt van de vissers bleven. Tegen lunchtijd ver-

rasten Wim Schut en Henk van Berkel eenieder 

met een warme hotdog.

Ook bij deze wedstrijd is geduld een schone zaak 

en de aanhoudende regen en wind vergden veel 

van de vissers. Ondanks de toepassing van ver-

schillende technieken, lieten de vissen 

verstek gaan. 

Ook aan deze dag kwam een einde en wer-

den de inmiddels kletsnatte en bemodderde 

spullen snel opgeborgen. Een broodje bal en 

een drankje maakten de afsluiting compleet, 

terwijl tot slot de inbreng onder de deelnemers 

werd verloot.

Lijkt het je leuk om ook eens deel te nemen? 

Check: https://www.facebook.com/amsterdamse-

hengelsportvereniging/ of website www.ahv.nl.

N

Blijkbaar met de vrieskou van 

vorig jaar nog in het hoofd, 

waardoor het de wedstrijdleiding 

onverantwoord leek om verder 

te vissen, kende deze wedstrijd 

in maart 2019 een geringe 

deelname. Maar dat mocht de 

stemming onder de deelnemers 

niet drukken.

terwijl tot slot de inbreng onder de deelnemers 

VERSLAG DOODAAS 
WEDSTRIJD BOSBAAN

Het leek op 
de Bosbaan 
wel een 
Brook 
Benton’s 
rainy 
day/
night  in 
Georgia “It 
seems like 
it’s raining 
all over the 
world”

TEKST JAAP QUE FOTOGRAFIE HENK VAN BERKEL

Op woensdag 8 mei 2019 houdt de 

roofviscommissie van de AHV weer 

een thema-avond! Deze keer met 

gastsprekers Michael Stalenhoef en 

Marcel de Ruyter

n het eerste deel van de avond geeft Marcel 

uitleg over de lepels die hij gebruikt voor 

zeebaars, zeeforel en roofblei. Michael 

vertelt in het tweede deel alles over trollen 

met groot en klein kunstaas. 

Kom dus woensdag 8 mei 2019 naar Café-Res-

taurant Het Wapen van Diemen, Ouderkerker-

laan 8, 1112 BE Diemen. De zaal is geopend 

vanaf 19.00 uur. De lezingen beginnen om 

19.30 uur.

Het eerste drankje is voor rekening van de 

roofviscommissie van de AHV! Deelname is 

gratis. Het maximale aantal deelnemers is 50 

personen en VOL=VOL

Aanmelden via ahv@ahv.nl of het AHV-kantoor 

op tel. 020 626 49 88.

Het eerste drankje is voor rekening van de Het eerste drankje is voor rekening van de 

roofviscommissie van de AHV! Deelname is roofviscommissie van de AHV! Deelname is 

gratis. Het maximale aantal deelnemers is 50 gratis. Het maximale aantal deelnemers is 50 

Aanmelden via ahv@ahv.nl of het AHV-kantoor Aanmelden via ahv@ahv.nl of het AHV-kantoor 

THEMA-AVOND
ROOFVISCOMMISSIE
THEMA-AVOND
ROOFVISCOMMISSIE

I



en jij de gefotografeerde visser in de rubriek ‘Ben ik 

dat’? Bel dan even met het AHV kantoor (020 – 626 49 

88) om een afspraak te maken voor de overhandiging 

van je prijs. Mailen kan ook via ahv@ahv.nl. De prijs is 

een hengelsportcadeaubon beschikbaar gesteld door de 

Amsterdamse Hengelsport Vereniging. 

Het kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 

17.00 uur. 
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Het gaat hard op de AHV social media kanalen en daarom ge-

ven we een kort overzicht van wat we in het afgelopen jaar 

online allemaal bereikt hebben. Allereerst hartelijk dank voor 

de vele reacties, likes en vragen, kortom jullie interactie met 

ons online!

Facebook.com/amsterdamsehengelsportvereniging

et AHV Facebook kanaal is in 2018 gestegen van 672 naar 1359 

volgers en dat geheel op natuurlijke wijze (zonder adverteren). 

Bijna een verdubbeling van het aantal volgers in één jaar die 

graag alles rondom onze mooie hengelsportvereniging willen vol-

gen. Inmiddels zijn we de 1400 volgers gepasseerd! 

Draait het dan allemaal om volgers?

In tegendeel, het draait allemaal om interactie. Interactie krijg je 

door het delen van informatie en het verspreiden van goede content 

(foto, video, tekst). Uiteraard heb je daar wel je volgers voor nodig. 

De aanhang komt daarbij voor het overgrote deel uit Amsterdam, 

Purmerend, Amstelveen en Almere-stad zo laten de statistieken zien. 

Daarbij is 93% man en slechts 7% vrouw, dus kom op dames, op 

naar de waterkant!

Instagram.com/amsterdamsehengelsport

Op ons AHV Instagram kanaal plaatsen we voornamelijk foto’s en 

minder inhoudelijke berichten. Hengelsportfoto’s van toen en nu uit 

de grote database van o.a. VISSEN magazine. Dit wordt gecombi-

neerd met de vangstfoto’s van de week die onze nationale- en in-

ternationale leden insturen. Instagram is dan ook een foto platform 

dat uitermate geschikt is voor onze internationale en vooral jongere 

leden en veelal Engels georiënteerd is. 

In 2018 zijn we gestegen van circa 500 naar boven de 800 volgers 

momenteel, op natuurlijk wijze (zonder adverteren). Onze Instagram 

volgers bestaan voor het merendeel uit Nederlanders, Duitsers, En-

gelsen en Ameri-

kanen en de ver-

houding ligt hierbij 

op 21% vrouw en 

79% man, kortom 

een fl ink andere 

doelgroep dan Fa-

cebook.
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Een vereniging zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Een 

hengelsportvereniging met meer dan 12.000 leden en 

na A.F.C. Ajax de grootste sportvereniging in de regio 

Amsterdam met slechts een handvol vrijwilligers is wel 

een trieste constatering.

et bestuur heeft vele plannen voor ogen maar bij gebrek 

aan voldoende vrijwilligers blijven deze plannen in de 

lade of kunnen reeds geplande activiteiten geen doorgang 

vinden. Daarom bij deze een noodkreet: deel jouw passie voor 

sportvissen met andere verenigingsactiviteiten, zoals deelname 

aan de roofvis-, karper- of jeugdcommissie. 

Er is op dit moment voldoende vraag naar vislessen op scholen, 

maar met slechts 1 vismeester binnen onze vereniging, kan aan 

die vraag helaas niet altijd worden voldaan. 

Naast vrijwilliger kun je ook viscoach en vismeester worden. 

Aan die cursussen zijn geen kosten verbonden en eventuele 

onkosten worden vergoed.

Voor 13 mei (10.45 tot 12.45 uur) en 13 mei (van 13.00 tot 

15.00 uur) en 29 mei (van 10.30 tot 12.30 uur) in Amstelveen 

worden dringend 5 vrijwilligers gevraagd. Bel 020-6264988 of 

stuur een e-mail naar ahv@ahv.nl

B

H

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
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en algemeen iets dat we tegenkwamen zijn tekenen 

van predatie door aalscholvers. Met name de brasem-

populatie toont dit duidelijk aan. De brasem is een 

vissoort die graag in het open water zwemt, daar deze 

ook voor gemaakt is als het ware, waardoor deze vissoort 

kwetsbaar is voor aalscholverpredatie. In een water waar 

aalscholvers goed kunnen jagen, zal je nauwelijks nog bra-

sems van 15 tot 35 cm vinden. En zal kleinere vis echt strak 

in de oeverzone schuilen, daar waar de aalscholvers er niet 

meer goed bij kunnen! Verder zullen de nog aanwezige 

brasems langer dan 35 cm door blijven groeien tot record-

formaten, iets wat bijvoorbeeld in het Amsterdamse Bos 

duidelijk werd aangetoond!

GEUZENVELD,

20 JANUARI 2019

Voorafgaande aan de 

visdag had het ‘s nachts 

plotseling stevig gevro-

ren en lag er een redelij-

ke plaat ijs van ongeveer 

1 cm dik. Te dun om te 

schaatsen en ook niet 

dik genoeg om de visse-

rij te moeten afgelasten. 

Gelukkig maar, want eenmaal op het water bleek er een 

aantal watervogels danig verrast te zijn door de plotse-

linge vorst. Met de boot konden we nog een wilde eend 

en een kuifeend uit het ijs halen en overdragen aan de 

Dierenambulance. Voor enkele andere kuifeenden en een 

nijlgans waren we helaas te laat.

Maar na een beetje ijsbreken kon er wel gevist worden. 

De vangst viel met 9 vissoorten een beetje tegen, maar 

de lengtespreiding zag er wel weer gezond uit. Van de 

kleinere vissoorten als baars (6-25 cm), blankvoorn (6-18 

cm) en ruisvoorn (8-25 cm) werden de meeste exempla-

ren gevangen en steeds ook in een goede spreiding van 

lengte. Zowel kleine als middelgrote exemplaren werden 

gevangen. Van de brasem werden alleen kleine exempla-

ren gevangen (8-11 cm). Andere vissoorten die we vingen 

waren snoek, karper, kroeskarper, zeelt en tiendoornige 

stekelbaars.

AMSTERDAMSE BOS, 3 EN 17 FEBRUARI 2019

Het grote watersysteem van het Amsterdamse Bos kent 

een aantal lastig op te lossen problemen. Een daarvan is de 

overdadige plantengroei die in de zomer optreedt. Met als 

gevolg trouwens dat de zeelt, maar ook de snoek, het hier 

prima naar zijn zin heeft! In totaal vingen we maar liefst 

29 zeelten van 4 tot wel 44 cm! Maar voor de kanoërs en 

de boot van de Boswachterij is al die plantengroei natuur-

lijk wel lastig en misschien zelfs wel schadelijk.

Een ander groot probleem, de dikke bagger laag, is veel 

ernstiger. Tijdens de ongunstige winters van 2011 en 2012 

VISSERIJKUNDIG
ONDERZOEK in
AHV-WATER

Tussen dit en het vorige nummer 

van VISSEN zijn er alweer vier 

visserijkundige onderzoeken 

uitgevoerd. We zijn in Geuzenveld, 

het Amsterdamse Bos en de 

Lutkemeerpolder geweest.

E

TEKST BART VAN ITERSON FOTOGRAFIE CAROLINE HOFMAN & RONALD VAN DER FANGE
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(langdurig ijs met sneeuw erop) heeft dit geleid tot vis-

sterfte door zuurstoftekort. De Boswachterij is zich hier 

ook terdege van bewust, maar het effectief oplossen is 

nog niet eenvoudig. 

De vraag was hoeveel karper er nu nog rondzwemt. Dit 

met oog op eventuele gewenste onderhoudsuitzettingen. 

Natuurlijk is er ook gekeken naar de aanwezigheid van 

andere vissoorten, maar de prioriteit lag toch wel bij de 

karpers. Want het voeren van karpers vanaf de bruggen 

was toch lange tijd een bekend Amstelveens uitstapje, 

karpers zijn echt niet alleen geliefd bij sportvissers!

Mede door de omvang van het systeem bleek het nog vrij 

lastig om veel karpers te vangen. Desondanks lukte het om 

21 karpers te vangen, 20 schubs en één spiegel. De karpers 

wogen tussen de 4,5 en 11 kg, allemaal gezonde vissen. 

Hoewel, we vingen wel een heel raar exemplaar met een 

grote bult op zijn kop, leek wel wat op zo’n sonarbult die 

Beloega walvissen hebben, maar dan nog groter.

Ook indrukwekkend waren de brasems die we vingen, vis-

sen tussen 60 en 70 cm die rond de 4 kg per stuk wogen! 

Verder vingen we ook weer wat kleine brasems van 7-10 

cm. Deze gegevens zijn in onderstaande grafi ek weerge-

geven, zodat duidelijk zichtbaar is dat er een groot deel 

van de brasempopulatie ontbreekt.

LUTKEMEERPOLDER 3 MAART 2019

De vorige keer (16 dec 2018) hebben we alleen elektrisch 

gevist, wat in de oeverzone geweldig effi ciënt is, maar 

voor het open water kan een zegenvisserij een goede 

aanvulling zijn. Ook al omdat we de vorige keer 1 karper 

vingen van 12 cm. Dat is zeer waarschijnlijk natuurlijke 

aanwas, maar dan moeten er ook volwassen karpers rond-

zwemmen. En inderdaad, op het open water vingen we 

met de zegen een aantal schubkarpers tussen 50 en 60 cm. 

Een nuttige aanvulling op de gegevens van de vorige keer!

5
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ZWART WATER

Door schaalvergroting tijdens 

de industriële revolutie 

kleurde het water in steden 

zwart. Stankoverlast en 

ziektes zorgden voor veel 

overlast. Er was nog geen 

riolering en afvalwater kwam 

zonder zuivering in grachten en kanalen terecht. Maatschap-

pelijke druk zorgde voor beleid om lozingen aan te pakken.

GROENE SOEP

Door vermesting is het 

natuurlijk evenwicht van het 

water verstoord geraakt en is 

op veel plekken een groene 

soep ontstaan. Blauwalgen 

en kroos verdringen andere 

soorten planten en dieren 

in het water. Dit gaat 

gepaard met zuurstofl oosheid, wat kan leiden tot vissterfte en 

stankoverlast. Intensivering van de landbouw en lozingen vanuit 

rioolwaterzuiveringsinstallaties worden gezien als oorzaken van 

de groene soep. Ook het beschoeien van oevers en intensieve 

verwijdering van waterplanten bedreigen het slootleven.

ONZICHTBARE VERVUILERS

Microverontreinigingen als 

bestrijdingsmiddelen, medi-

cijnresten, hormoonachtige 

stoffen, microplastics of 

bacteriën hebben onzicht-

bare effecten in het water. 

We werken aan preventie 

en technieken om ze uit het 

water te verwijderen. Verwijdering is niet eenvoudig en kost veel 

geld. Daarom geldt het principe: wat er niet in komt hoeft er ook 

niet uit!

GEZOND WATER

We gebruiken water voor vele 

doeleinden. Ons wensbeeld is 

gezond water voor mensen, 

dieren en planten. Zodat 

we water veilig kunnen 

gebruiken en ervan kunnen 

genieten.

WATERKWALITEIT IN DE TIJD

1850

1970

NU

TOEKOMST?

BRON: HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER
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HOE HET BEGON...

Social media zitten 

vol met fanatieke 

sportvissers. Met een 

aantal jongens ontstond 

er al snel een chatgesprek. 

Thuis op de bank achter 

dat schermpje vangen we niks, dus werden er plannen 

gemaakt om gezamenlijk een dagje te gaan streetfi shen. 

Waar kan dit nou beter dan in onze eigen hoofdstad! 

Zelf woon ik op steenworp afstand van Amsterdam en 

kom er dan ook regelmatig om de waterkant onveilig 

te maken. Er werd een datum afgesproken waarop we 

gezamenlijk de stad in zouden gaan. Het beloofde een 

leuke, gezellige maar vooral natte dag te worden!

a amper wat slaap te hebben gehad en de veel te hete 

koffi e snel naar binnen te hebben gegoten pak ik snel 

mijn spullen en race ik naar de metro. Als ik het me-

trostation uitloop heb ik direct natte sokken. Het is weer 

oud-Hollands weer vandaag. Als ik even verderop de an-

dere jongens zie staan ben ik de natte sokken snel weer 

vergeten en beginnen we te vissen. Nadat ik zonder enig 

resultaat een groot deel achter Centraal Station heb af-

gevist, begin ik te twijfelen aan de kleur van mijn shad. Ik 

heb al vaak meegemaakt dat de vissen op het ene moment 

veel gretiger zijn naar een bepaalde kleur. Ik besluit een 

witte, natuurlijke shad op mijn jigkop te prikken en direct 

daarop vang ik een leuke snoekbaars. Ik sein mijn vismaten 

in dat ze wellicht ook meer succes hebben met een witte 

kleur en al snel vangen we vis na vis. Het vissen in de stad 

kan best vermoeiend zijn. Goed eten is dan ook van be-

lang, dus zoeken we snel de dichtstbijzijnde FeBo op.

VAN BRUG NAAR BRUG

Ondanks de regen laten we ons niet tegenhouden. Er zijn 

voldoende plekken met goede beschutting. Ik ken Amster-

dam en haar stekken goed, dus lopen we met z’n allen 

naar een brug iets verderop. “Hier zwemt toch niks”, hoor 

ik in mijn linkeroor. Al snel wordt het tegendeel bewezen. 

Jeroen pakt een dikke Amsterdamse winterbaars van 45 

centimeter, wat tevens een nieuw PR voor hem is! Binnen 

een kwartiertje staat de teller al op vier vissen. “We van-

gen vis en we staan droog! Wat willen we nou nog meer!”

STEKELS UIT
MOKUM

Voor het videoverslag, check het You Tube-kanaal 

van FishingteamUTH:

https://www.youtube.com/watch?v=SxzA_xcsYsg

TEKST & FOTOGRAFIE DAAN RIJPKEMA

N

Het was echt een topdag!
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HELLO, BONJOUR, GUTEN TAG!

In Amsterdam ben je nooit alleen. De stad is dagelijks ge-

vuld met mensen die overal en nergens vandaan komen. 

Sommige van hen beoefenen dezelfde hobby als wij, net 

zoals de Amerikaan waarmee ik even later sta te praten. 

Hij vraagt zich als vele anderen af of hij ook eens zou kun-

nen vissen in Amsterdam. Ik twijfel geen moment en geef 

hem mijn hengel. Hij heeft de techniek al snel onder de 

knie en na een paar minuten hangt de eerste Amsterdam-

se snoekbaars aan de haak. Na een snelle foto voor zijn 

vrienden aan de andere kant van de wereld scheiden onze 

wegen weer. “You’ve made my day!”

EEN GESLAAGDE DAG!

Op zo’n dag loop je grote afstanden en als de schemer 

valt beginnen onze benen licht te verzuren. “Het was echt 

een topdag, ondanks het weer!” zei ik, waarna de ande-

ren zich aansloten bij deze mening. “Snel weer!”, was het 

antwoord dat volgde. Zogezegd zo gedaan. Een paar da-

gen later waren we terug met nog meer motivatie en ver-

trouwen. Helaas ontbrak wederom de zon. Toch slaagden 

we er wederom in een groot aantal vissen voor de gek te 

houden met ons rubber. Met ruim 40 vissen op de teller 

kon dit avontuur niet meer stuk. Zo zie je maar weer waar 

social media je allemaal kunnen brengen!

AMSTERDAMSE BINNENSTAD

Steeds meer jeugdige sportvissers hebben echter ontdekt hoe leuk streetfi shing 

is. Je ziet ze steeds vaker in de Amsterdamse binnenstad rondlopen. Gewapend 

met een tasje kunstaas en klein materiaal, een roofvishengeltje van 2 meter en 

een schepnet met een telescopische steel. Op die manier is het natuurlijk top om 

secuur vissend met softbaits de kades af te struinen. Je staat er versteld van wat 

je kunt vangen met zo’n klein kunstaasje. Regelmatig zie ik zo dikke baarzen en 

vette snoekbaarzen zo’n klein stukje softbait grijpen. Zeker met licht materiaal is 

dit een fantastische manier om een paar uurtjes in de stad door te brengen.

Loop ook de Oosterdokkade richting NEMO maar eens af. Laat je kunstaas tussen 

de woonboten of strak langs de kades zakken. Wat dacht je van het Entrepotdok? 

Terwijl jij daar staat te vissen, kun je meteen genieten van de dieren van Artis die 

aan de overkant rondlopen. Als je je ogen dicht doet is het net of je in Afrika bent. 

Als dat geen genieten is, dan weet ik het ook niet meer. 

Ondertussen laat jij je softbait tussen de woonarken zakken. Let wel even op de 

kabels en afvoerleidingen die er op de bodem liggen. De vis pakt je softbait vaak 

meteen zodra je deze laat zakken. Niets is zo leuk om dan een selfi e te maken 

met een dikke snoekbaars of een vette baars met Artis op de achtergrond. Je kunt 

in de grachten overigens ook goed met groter kunstaas aan de slag. Zorg er dan 

wel voor dat je materiaal ook wat robuuster is; niets is zo vervelend als een snoek 

die je kunstaas grijpt en vervolgens de lijn doorbijt. Zo’n stalen onderlijntje is dan 

wel iets dat je nodig hebt. Fluorocarbon van 60/00 kun je overigens ook goed 

gebruiken als onderlijn; het is maar dat je het weet. 

TREK ER OP UIT

Enthousiast geworden om eens een hengeltje uit te gaan gooien in de Amster-

damse grachten? Dat is ook de bedoeling. Pak je Vispas, verzamel je materialen, 

app je vrienden en ga er op uit. Let er wel even op dat het nog gesloten tijd is 

voor het vissen met kunstaas groter dan 2,5 cm. Die gesloten tijd duurt nog tot 

de laatste zaterdag in mei. 

damse grachten? Dat is ook de bedoeling. Pak je Vispas, verzamel je materialen, 

app je vrienden en ga er op uit. Let er wel even op dat het nog gesloten tijd is 

voor het vissen met kunstaas groter dan 2,5 cm. Die gesloten tijd duurt nog tot 

de laatste zaterdag in mei. 

Voor meer info over de Amsterdamse 

viswateren, over vergunningen en andere 

hengelsportzaken verwijs ik je graag door 

naar www.ahv.nl of de Facebookpagina 

van de AHV

WIE DE JEUGD  HEEFT...
Als jeugdige Amsterdamse hengelsporter valt het vaak niet mee om een 

keuze te maken uit de vele vismogelijkheden in en rond Amsterdam. Ga je 

er een dagje op uit met de vaste stok of met de feeder om een voorntje, of 

nog beter, een prachtige brasem of dikke zeelt te vangen? Gooi dan maar 

eens een dobbertje uit in één van de Amsterdamse grachten. Maak maar 

eens een voerplek met een paar handjes lokvoer, doe wat maden aan haak-

je 16 en je weet niet wat je overkomt; “de Amsterdamse grachten zitten 

namelijk stampvol witvis”.

e kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je karper materialen bij elkaar te zoe-

ken en richting de Bosbaan, De Kweekvijvers in het Amsterdamse Bos (let op 

de speciale dag-vergunning die je daar nodig hebt) of naar één van die andere 

hotspots te gaan die Amsterdam je biedt. Succes bijna verzekerd zou je zeggen. Ben 

je meer een roofvisser en gaat je voorkeur uit naar het vissen op dikke snoek, dan 

moet je natuurlijk de Amsterdamse grachtengordel eens bezoeken om te kijken wat 

je daar kunt vangen. Heb je de beschikking over een bootje, dan is het IJ natuurlijk 

één van die hotspots waar je naartoe kunt gaan.

J

TEKST GIJS NEDERLOF FOTOGRAFIE GIJS NEDERLOF, HENK VAN BERKEL



aar goed. Laat ik beginnen met de 

paaitrek. Een jaarlijks wondertje waarbij 

de winde van groot water optrekt naar hun 

paaigronden. Met honderden, zo niet meer, 

trekken ze medio maart stroomopwaarts naar 

steeds kleiner en ondieper water. Grote vissen 

kunnen daar tussen zitten. Tot wel 60 centimeter lang en 

soms zelfs meer. Ze volgen een vaste route en in een vaste 

volgorde. Eerst verschijnen namelijk de soms al van het 

Ik hoor sommige vliegvissen wel eens verzuchten dat ze het 

jammer vinden als april weer bijna voorbij is. De paaitrek 

van de winde is dan ten einde en de vissen lijken ver-

dwenen te zijn of reageren niet meer op de aange-

boden vliegen en nimfen. Jammer als je er ook zo 

over denkt want de winde is het hele jaar door te 

vangen. Alleen kost het dan wat meer moeite 

misschien.

WINDE?
Het hele jaar door!

M

Mooie voorjaarswinde 

die de vlieg niet kon 

weerstaan.

TEKST ERIK VAN DE HOEK FOTOGRAFIE ERIK VAN DE HOEK, ANDRÉ MIEGIES
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Ik hoor sommige vliegvissen wel eens verzuchten dat ze het 
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misschien.
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Mooie voorjaarswinde 

die de vlieg niet kon 

weerstaan.
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Haak:  naar keuze, maat 8 tot 14

Binddraad: zwart, 6/0 of 8/0

Staart: zwart, fi bers van hennenhackle of rode wol

Verzwaring: optioneel, looddraad

Dubbing: zwarte ice- of zeehondendubbing

Ribbing: zilverdraad

Kraag: zwarte hennenhackle

1. Knijp de weerhaak plat, plaats de haak in de vice en zet 

binddraad op.

2. Bind de staart in en zet het zilverdraad vast.

3. Optioneel: zet looddraad op als verzwaring.

4. Maak een lijfje op de haaksteel met de dubbing. Laat achter 

het haakoog ruimte vrij voor de hackle.

5. Rib met het binddraad het lijfje richting haakoog.

6. Zet een slappe hackle op en draai een kraagje naar voren. 

Zorg dat de hackle punten naar achteren wijzen.

7. Vorm met het binddraad een kopje en lak dit zorgvuldig af.

BINDPATROON NATTE PATRICK

hom druipende mannetjes. Na een aantal weken 

verschijnen ten slotte ook de dikbuikige dames ten 

tonele. Maar pas als de watertemperatuur boven 

de 10 graden is begint het paairitueel.

In die tussentijd, tot aan de paai dus, zijn er 

steeds meer hongerige windes geconcentreerd 

aanwezig op de hotspots. Dat is de mooiste 

periode om veel en vaak grote, zware windes te 

vangen. Zo lang het water koud is zullen ze zich 

tegen de bodem ophouden en zijn ze vooral met 

verzwaarde nimfen te vangen. Red tags op haak 

#8 zijn dan vrijwel altijd een goede keuze. Later 

kunnen hoger in het water gepresenteerde natte 

vliegen ingezet worden. Zoals de natte Patrick, 

die langzaamaan een beroemde vanger geworden 

is bij veel windevissers. Een enkele keer wordt er 

zelfs eentje op de droge vlieg gevangen. Wanneer 

de vis optrekt, welke route ze volgen en wat de 

hotspots zijn is iets waar je tijd in moet investeren. 

Dat is per regio verschillend. Zo zijn bijvoorbeeld 

de windes in mijn regio, de Gelderse vallei, er altijd 

twee weken eerder dan in het stroomgebied van 

de Hunze in Drenthe.

Zodra de paai aanvangt adviseer ik je trouwens 

snel te stoppen met hen te bevissen. De vis duikt en 

dartelt door elkaar, voedt zich niet of nauwelijks 

en zal telkens weer door je lijn heen zwemmen. En 

dat is toch niet wat je wilt?

In het latere voorjaar en de zomer heeft de 

winde zich weer teruggetrokken naar zijn 

oorspronkelijke habitat. Je treft ze onder meer aan in de 

randmeren, in de grote rivieren en in ander groot water. 

Op enkele uitzonderingen na komt er hier wel veel kennis 

van zo’n water aan te pas. Maar door goed observeren 

en informatie te vergaren (internet en Facebook lenen 

zich daar prima voor) leer je snel waar en wanneer ze op 

bepaalde plekken aan het azen zijn. Bijkomend voordeel 

is weer dat ze zich dan gemakkelijker verraden omdat ze 

vaak in het oppervlak actief zijn. Dit is een prima periode 

om met droge vliegen aan de slag te gaan. Zo’n trage maar 

zekere aanbeet op een langpootmug of zwarte palmer 

kan me telkens weer verblijden! Later in de zomer heb ik 

vaak mooi resultaat met wesp imitaties.

Naarmate de winter nadert zullen de windes zich ophopen 

op plekken waar het water net iets warmer is en er ook 

voldoende voedsel te vinden valt. Zo kom je dan de windes 

tegen in de buurt van uitlopen van centrales en in beschutte 

havens. Niet zelden worden er mooie exemplaren tussen 

de scholen blankvoorn aangetroffen en gevangen.

Vliegvissen op winde is een leuke en uitdagende manier 

van vissen. Niet altijd even gemakkelijk maar als je er tijd 

en moeite in investeert, kan het zeer lonend zijn. Het 

materiaal dat ik je kan aanbevelen is voor kleiner en niet 

al te hard stromend water een 9 foots #3. Op groter water 

waar het harder stroomt en je bovendien vaker last hebt 

van de wind komt een #4 of zelfs een #5 in aanmerking. 

Dat werpt veel prettiger en je kunt er ook de bijna 

onvermijdelijke bijvangsten als enorme brasems, roofblei, 

baars en soms snoekbaars mee pareren. De tippet dikte 

kies ik meestal tussen de 14 en de 16/00. Met een doosje 

fl inke vliegen, een goed schepnet en een polaroid op de 

neus ben je er dan in feite al klaar voor.

Kijk voor een fraaie fotoreportage over het vissen op 

voorjaars winde in De Digitale Vliegvisser, uitgave 7. Deze 

gratis uitgave van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers 

is te downloaden op www.dedigitalevliegvisser.nl
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Mijn PiP Fishing adventures zijn begonnen vanuit onze 

achtertuin in Friesland waar onze boot elke dag klaarlag, 

al was het maar voor een uurtje vissen. Gingen we rechts 

dan liep het water uit op een druk bevaard kanaal met veel 

snoekbaars, ‘my favorite’, ging je naar links dan kwam je 

terecht in prachtig snoekwater. Precies 6 jaar geleden ving ik 

daar dan ook mijn eerste roofvis ooit, op m’n roze hengel die 

ik vandaag ook gebruik, een dikke en zeer mooi getekende 

snoek van 97 cm. waar ik elke dag met plezier op terugkijk.

Mijn ‘piece of cake’:
DROP SHOTTEN!

ndertussen zijn we verhuisd naar Flevo-

land, dus moet ik weer echt op zoek naar 

nieuwe stekken. Onze boot staat nu op de 

trailer in de schuur waardoor we niet zomaar 

even kunnen vissen. Met mijn bellyboat uiter-

aard wel, maar de laatste tijd was het gewoon 

pokke weer, dus is het kantvissen de oplossing. 

Hoewel momenteel de Carolina rig erg 

populair is (traag slepen over de grond 

met zo nu en dan een tikje geven) ben ik 

toch wel een beetje verliefd geworden op 

het dropshotten. Ik ben zelf niet echt van 

dat soort fi nesse vissen, eigenlijk meer het 

tegenovergestelde: hoe robuuster, hoe beter. 

Bij het dropshotten kun je meestal zelf het 

gewicht van je dropshotloodje bepalen, 

uiteraard enigszins rekeninghoudend met 

de wind en/of stroming. Voor wie nog nooit 

een dropshotmontage heeft gemaakt lijkt 

het misschien moeilijk, maar na een paar keer 

de haak erin geknoopt te hebben is het echt 

makkelijk te doen. En anders zijn ze zelfs 

bij veel hengelsportzaken in kant en klare 

sets te koop.

Gewapend met een licht spinhengeltje 

van 220-240 cm, werpgewicht tussen 

8-15 gram en een molentje in 

de grootte van 1500 is 

dit een ideale combo 

om even snel te gaan 

vissen. Ik heb dit setje, roze ui-

teraard, altijd in mijn auto, 

want je weet maar nooit waar je langs komt...

GEZELLIGHEID ALOM

Voor dit artikel ga ik er dan ook op uit met 

de dropshot. Het water is niet al te diep, zo’n 

150-200 cm. en de wind staat de goede kant 

op. Mijn roze vistas waarin twee kunstaasbak-

jes zitten, gevuld met roze snoepgoed en een kreeftje/

crayfi sh, goudgekleurd met een glittertje om mee te be-

ginnen als variatie.

Verderop zitten twee jongens compleet uitgedost, met 

hun vaste stok de ene witvis na de andere weg te tikken; 

de vis zit er! Op de steiger is nog een man zijn hengel aan 

het optuigen, gezellig! De zon schijnt, maar er staat nog 

een pittig windje wat dan weer goed schijnt te zijn om de 

baars actief te maken. 

Mijn fotograaf is nog bezig met het klaar zetten van zijn 

spullen maar daar ga ik niet op wachten. Ik werp de gou-

den crayfi sh netjes tussen de boten in, doe mijn hengeltop 

naar beneden, draai het kunstaasje rustig binnen en gelijk 

O

TEKST JASMIJN VAN HULSEN FOTOGRAFIE SIU DE MOOR



Op vrijdag 15 februari 2019 organiseer-

de de AHV karpercommissie haar jaar-

lijkse karperavond bij Sporting Martinus 

in Amstelveen met dit keer als gastspre-

ker de alom bekende Alijn Danau. Deze 

Belgische karper fenomeen had een 

mooie presentatie voor ons in petto en 

lichtte een tip van de sluier op van zijn 

nieuwe boek ‘Bloed Zweet en Granen’.

eer dan 150 gasten hebben genoten 

van het uitdagende verhaal welke 

Alijn ons voorschotelde. De avond 

stond in het teken van gezelligheid en in 

het met elkaar delen van informatie onder 

het genot van een hapje en een drankje. 

De vele wateren en de prachtige karpers, 

die Alijn ons voorschotelde, deden zelfs de 

meest ervaren karpervissers onder ons verbazen!  Dit jaar zat de 

zaal nog voller dan de voorgaande jaren en werd er aandachtig 

geluisterd naar Alijns belevenissen. Dé aftrap om het nieuwe 

seizoen vol goede moed en met nieuwe ideeën in te gaan, zou 

ik zeggen. Onze voorzitter Jaap Que gaf ook een toespraak 

waarin hij vertelde over zijn bescheiden karper historie en 

de AHV-karpercommissie die deze avond weer tot een succes 

maakte. Na de lezing van Alijn die ongeveer 1,5 uur duurde was 

het tijd voor de tombola. Lootjes werden gris verkocht en de 

prachtige prijzen logen er niet om. De gelukkigen onder ons 

die met een prijs naar huis gingen, hadden, hoe kon het anders, 

dubbel genoten. De AHV-karpercommissie dankt eenieder voor 

zijn/haar aanwezigheid en het leuke, gezellige en leerzame 

samenzijn. We rekenen er op jullie allemaal volgend jaar weer 

in groten getale te mogen ontmoeten op de AHV karperavond 

2020! Graag tot dan!

M

K
A

R
P

E
R

21

heb ik mijn eerste baars te pakken, een mooie. Bij deze vis-

serij hoef je niet direct aan te slaan, ze moeten even de tijd 

krijgen om het aas in de bek te nemen. Ik wacht heel even 

totdat mijn hengel iets verder doorbuigt en sla dan aan. Bij 

de grotere baarzen voel je meestal direct weerstand bij de 

aanbeet, dus kan er gelijk worden aangeslagen.

Normaliter vang ik maar een paar baarzen per sessie, maar 

vandaag lukt bijna alles, want ze waren echt los. De een na 

de andere hapte in mijn kunstaas. Ze waren niet allemaal 

super groot, maar het waren er veel en dat is ook wel eens 

heel fi jn! Nadat ik er een ietwat groter roze kunstaasje aan 

had gezet werden de baarzen ook groter. Wat overigens 

niet zegt dat dat een garantie is... Mijn buurman ging ook 

goed dus gezelligheid alom! 

Met een goed gevoel pakken we na een paar uurtjes onze 

spullen in en gaan we richting huis. De dag er na sta ik er 

weer, maar dan samen met mijn zoon. Wederom vangen 

we allebei binnen een uur genoeg om zeer tevreden de 

warmte weer op te zoeken. 

OVERAL INZETBAAR

Het mooie van dropshotten is dat je het overal kunt toe-

passen, zowel vanaf de kant, vanuit de boot of bellyboot. 

En niet alleen de baars is er gevoelig voor, want 

het is ook zeer effectief voor de snoekbaars. 

Zelfs een snoek klapt regelmatig op deze 

montage. Mij zul je nog vaak zien 

vissen op deze manier, ik hou 

ervan en kan het iedereen 

aanraden. Ook voor 

minder ervaren vis-

sers en kinderen 

is het een fan-

tastische bele-

ving; je raakt 

niet snel vast, 

je kunstaas 

heeft minder 

last van vuil, je 

kunt langer op 

een plaats blijven 

en toch je kunstaas 

actief houden, plus 

je hebt weinig last van 

diepte verschil, ‘piece of 

cake’ dus!

PRESENTATIE ALIJN DANAU 
TIJDENS DRUKBEZOCHTE 

THEMA-AVOND
TEKST & FOTOGRAFIE  RICK VAN WEES
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nopenpraat

De wedstrijdkalender betreft een lijst van een aantal hengelsportwedstrijden onder auspiciën van de AHV. Deelname aan een 

evenement is alleen mogelijk nadat het inschrijfgeld is voldaan. Inschrijving kan per e-mail aan ahv@ahv.nl of persoonlijk op het 

AHV-kantoor. Bij deelneming gaat betrokkene akkoord met het bij de wedstrijd geldende regelement. Daar waar het regelement 

niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

DATUM TIJD WEDSTRIJD LOCATIE

Zaterdag 29 juni (aanmelden via ahv@ahv.nl) 09.45 - 16.00 uur jeugddag Zaandam (9 - 17 jaar)) Zaanstreek

Zondag 30 juni 08.30 - 15.00 uur snoekbaarswedstrijd (duo) Nieuwe Meer

Zondag 22 september 08.30 - 15.00 uur snoekbaarswedstrijd (duo) Nieuwe Meer

Zondag 3 november 08.30 - 15.30 uur karperwedstrijd (ind) Bosbaan

Zondag 10 november 08.30 - 15.00 uur alg. roofvis kampioenschap (duo) Nieuwe Meer

Zondag 8 september  09.00 - 13.00 uur AHV-jeugdwedstrijd (ind) Beatrixpark

Vrijdag 11 oktober van 12.00 uur tot zondag 13 oktober 12.00 uur 3-daagse karperwedstrijd (duo) Sloterplas

(Stekloting zaterdag 5 oktober 2019 om 12.00 uur op het Landje, Christoffel Plantijngracht 1 te Amsterdam)

n deze editie van het vernieuwde clubblad aandacht 

voor een knoop die in bijna alle hengelsport disciplines 

wordt gebruikt: het stuitje. De namen stopknoop en 

stuitje worden nogal eens door elkaar gebruikt. Echter er 

is wel een klein verschil. Een eenmaal geknoopt stuitje kan 

je nog wel op de lijn verschuiven maar een stopknoop kan 

dat bijna niet. Een stuitje wordt tegenwoordig meestal 

gebruikt op de lijn om een werpafstand te markeren. Als 

je inwerpt kan je zo bepalen dat je keer op keer op gelijke 

afstand vist. Een makkelijke manier om tijdens het vissen 

met een voerkorf keer op keer op dezelfde plek terecht te 

komen. Het stuitje werd vroeger ook veel geknoopt boven 

een schuifdobber maar door de verkrijgbare rubberen 

stuitjes kom je dat niet veel meer tegen. Het stuitje kan 

je ook gebruiken in onderlijnmontages als je wilt bepalen 

hoe ver een kraal op een lijn mag schuiven. Voor een 

stuitje kun je verschillende lijnen gebruiken maar fl oss, of 

in dit voorbeeld, markeerdraad wordt veel toegepast door 

witvis en karper vissers.

HOE KNOOP JE ZO’N STUITJE?

Neem ongeveer 15 á 20 centimeter markeerdraad en leg 

deze in een lus over de hoofdlijn. Met een van de uiteinden 

ga je nu door de lus heen over het andere uiteinde en de 

hoofdlijn wikkelen. Doe dit minimaal 5 keer afhankelijk 

van hoe glad de markeerlijn is die je gebruikt. Tijdens 

het dichttrekken van de knoop het geheel natuurlijk nog 

iets bevochtigen en klaar is het stuitje. Wil je het stuitje 

nog kunnen verschuiven om de werpafstand te kunnen 

veranderen laat dan de uiteinden wat langer. Gebruik je 

het stuitje als stopknoop, trim dan de uiteinden kort nadat 

je deze stevig hebt aangetrokken.

Zou je graag een andere sportvisknoop in het 

verenigingsblad terug willen zien? Mail dan de naam 

of beschrijving van deze knoop naar ahv@ahv.nl onder 

vermelding van ‘Knopen onder de loep’ en wie weet.

5x

Bij alle disciplines binnen de hengelsport zijn er veel verschillen. Drie 

factoren zijn echter bij iedere tak aanwezig: lijn, haak en... knoop. 

Zonder deze drie is het zelfs voor de beste sportvisser nagenoeg on-

mogelijk een vis te vangen. Laten we één van deze drie noodzakelijke 

onderdelen eens nader onder de loep nemen: ‘De Knoop’.

I

de verbindende factor in beeld

TEKST & ILLUSTRATIES SJOERD SCHRASSEN

wedstrijdkalender
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SLUITINGSDATUM VOLGEND NUMMER
Vóór 17 mei 2019 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 Amsterdam-
se 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: 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) € 42,50 
Juniorleden (met ingang van het jaar dat je 14 jaar wordt) € 22,50 
Jeugdleden met VISpas  (tot en met je 13e) € 18,00
Jeugdleden (tot en met je 13e) Gratis
Nieuwe leden (senior of junior) betalen € 6,- inschrijfgeld. Bedragen gelden bij 
automatische incasso. Bij betaling per factuur wordt de prijs verhoogd met  
€ 2,50. Meer info over de contributie: www.ahv.nl

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, Ouderkerker-
plas, 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:
Ruben van Aêfst, Rik Beentjes, Henk van Berkel, Alvar Besemer, Ronald van 
der Fange, Martin van Haeften, Casper Heuver, Erik van de Hoek, Caroline 
Hofman, Jasmijn van Hulsen, Bart van Iterson, Rinus Massee, Gijs Nederlof, 
Daan Rijpkema, Andres de Rouville, Sjoerd Schrassen, Jaap Que, Ron Stoorvogel, 
Ronnie Vonsteen, Hyppo Wanders en Rick van Wees.

COVERFOTO: Hartverwarmend karpervissen in de koude winter.

GRAFISCHE VORMGEVING
Hyppo Wanders, x-hoogte, Utrecht. www.x-hoogte.nl

DRUKWERKVERZORGING
Drukkerij Den Ouden, 
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.

VOORBIJGANGERS...

“Is dit een makreel? Ach, wat zielig! Eet u hem op? U zet die vis toch wel terug? 

Heeft ie pijn?’’

omaar wat bekende citaten die we als hengelaars allemaal wel eens horen van 

voorbijgangers. Onderschat de onwetendheid van deze mensen niet. Die is behoorlijk!

Voorbijgangers zijn er in allerlei types, formaten, dik, dun, lelijk en soms ook best 

knap. De hoofdmoot bestaat uit drie groepen. Als eerste hebben we te maken met 

onze grote tegenhanger. De Grote Dierenvriend. In hun ogen ben je natuurlijk een 

dierenmishandelaar. Nog voordat de rechter je heeft veroordeeld, ligt hun oordeel al 

klaar. Daar hebben we een uitdaging! Voor ons het moment om de beste reclame voor 

onze hobby en passie te maken! En geloof me, het werkt! Ik heb ‘dierenvrienden’ met de 

staart tussen de benen zien vertrekken. Een ware tornado aan argumenten waardoor ik/

wij de grote dierenvriend zijn. Een verhaal over onthaakmatje, clinic en visstand beheer 

doet wonderen! De grootste winst was dat ik na een verhitte discussie zelfs de hand kon 

schudden met een dierenvriend. Zo kan het dus ook!

Dan hebben we de tweede en een ietwat irritante groep. De zondagsmensen. Iedereen 

kent ze wel. Als je denkt dat je op zondag een lekker rustig dagje kan gaan vissen, dan heb 

je het mis. Zelfs in de meest diepe en verscholen bosjes kom je ze tegen. Honden uitlaters 

spannen de kroon. Vooral als de hond niet goed is opgevoed! Binnen no-time ben je door 

het witvisvoer heen, is je paraplu gezegend met een hondenplasje en worden de hengels 

van je steunen gelopen. “Dat doet ie anders nooit!” is een veel gehoord excuus. Op deze 

zondag haal je ook met gemak de mensen eruit die vroeger een vier voor biologie op het 

schoolrapport hadden staan. Met een beetje fantasie kan je een brasem voor een maatse 

haring door laten gaan. Ze geloven alles!

Tenslotte hebben we nog een derde en niet te onderschatten groep. Deze mensen zijn 

misschien wel de grootste bedreiging van jouw succes. De anonieme voorbijganger. Een 

betere omschrijving is misschien zelfs nog wel een ordinaire stekkenpezer. Vermomd met 

hond of in z’n dagelijkse kantooroutfi t word je gewoon zonder dat je het ziet helemaal 

uitgelezen, om daarna een paar onnozele vragen te verduren te krijgen. “Vangt u hier vis? 

Zit hier vis?”

Met deze laatste groep ga ik altijd met respect om. Ten eerste omdat ik het knap vind als 

mensen daar tijd insteken en ten tweede om hun originele vragen. Deze mensen krijgen 

daarom altijd antwoord op hun vraag of er ook vis zit. “Ik verzamel postzegels! Daarom 

zit ik hier!” Het verbaasde gezicht wat dan tevoorschijn komt is mijn grootste vangst van 

de dag!

Laat een voorbijganger in zijn waarde en laat deze ook een voorbijganger zijn. Het hele 

leven bestaat uit voorbijgangers. Een mooie tachtig centimeter lange snoek, je scharrel 

van drie weken terug of die hondenbezitter. Het leven is vlug, de dag is vluchtig! Laat het 

lekker aan je voorbijgaan...

Andres de Rouville

Meer van Andres? Andres de Rouville houdt al enige jaren 

een leuk blog bij. Surf eens naar linkerfl anken.blogspot.nl en 

volg wekelijks zijn avonturen aan de Amsterdamse waterkant. 

Zijn passie? Karpers en dan het liefst spiegels met een SKP-

achtergrond, vandaar de titel ‘linkerfl anken’.
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Nick
Onze Hengelsport topper!

onze top-merken

Outdoor   •  Fishing   •  Camping   •  Watersports   •  workwear

Rien de Wolf is dé winkel voor hengelsporters, 

We zijn al jaren bezig om voor jou het neusje van de zalm 

op het gebied van hengelsport te verzamelen. Daardoor hebben 

we alles voor de gevorderde én de beginnende visser in huis. 

Dus of je nou gek bent op karpervissen, witvissen, 

roofvissen of vissen op zee, wij denkn met je mee!

De koffi e staat klaar, dus waar 

wacht je nog op? Tot snel! 

RIEN DE WOLF V.O.F. 

Papaverweg 43 1032 KE Amsterdam

020 636 1996 / www.riendewolf.nl

(GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN)

Nick

HENGELSPORT
HET BEGIN VAN JOUW

AVONTUUR


