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Beste leden,

Een magazine zonder column is als een hengel 
 zonder haak. Pak een willekeurige Panorama, Libelle 
of  Telegraaf en je komt columns tegen, soms zelfs 
 meerdere. Een column is een ijkpunt in een blad én 
tegelijkertijd een stukje licht vermaak tussen alle 
 serieuze verenigingsnieuwtjes en spannende artikelen 
door. Een ‘cursiefje’ zoals een column ook wel eens 
genoemd wordt, moet een emotie oproepen; vaak een 
lach, maar ook verwondering of zelfs boosheid is goed. 
Een jaar lang heeft VISSEN magazine het moeten doen 
zonder columnist, maar we hebben er weer eentje 
hoor!

Andres de Rouville, gewaardeerd lid van de karpercom-
missie en verwoed sportvisser, zal voortaan in ‘Haken 
en Ogen’ zijn beleving delen met de lezers van dit blad. 
In zijn eerste bijdrage twijfelt hij aan zijn eigen hipheid 
en beschouwt hij de bebaarde medemens, erg leuk!

Het is gesloten tijd als VISSEN op de mat valt, dit bete-
kent in feite dat er niet gericht op roofvis mag worden 
gevist met kunstaas groter dan 2,5cm en ook dood aas 
is tijdelijk uit den boze. Gelukkig mag er sinds enige 
tijd wel worden doorgevist met wormen en de slimme 
dropshotters onder ons weten daar handig gebruik van 
te maken. Op zaterdag 28 mei is het Nationale Hengel-
sportdag en mogen alle registers en kunstaasdozen 
weer open.

In deze editie weer een veelheid aan leuke artikelen, 
nieuwtjes en aankondigingen van evenementen. En 
eindelijk komen we er eens achter wie Bob Pijnaker nu 
echt is en waar hij vandaan komt. Maar eerst even naar 
bladzijde 9 bladeren, geen tijd te verliezen! Zo heet de 
eerste column van Andres!

Vang een mooie vis en geniet! 666

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

Gesloten tijd
Voor de echte roofvissers onder 
ons is de gesloten tijd slechts een 
periode om onderhoud te plegen 
aan het materiaal. Toch zijn er 
genoeg andere vormen van vis-
sen die je kunt beoefenen. Veel 
roofvissers gaan tegenwoordig 
dropshotten met de worm sinds 

Dat er veel vis huist in de bebouwde kom weten vrijwel alle 

sportvissers inmiddels wel. Het is daarom niet verwonderlijk dat 

hier tegenwoordig veel gevist wordt. Nu vis ik zelf gedurende 

herfst en winter geregeld op snoek tussen de huizen en kantoren 

in omdat het daar altijd een stukje behaaglijker is dan op het open 

water. In de zomer daarentegen passeer ik juist dit soort watertjes 

voor roofvis omdat deze totaal dichtgegroeid zijn met planten. 

Maar ja, veel groen betekent ook veel karpers.

het toegestaan is deze te gebrui-
ken in de gesloten tijd, maar aan 
de andere kant kan het heerlijk 
zijn om ook eens iets anders te 
gaan doen. Gewoon lekker op 
een stoeltje zitten op witvis of 
juist actief met de vliegenstok. 
Een andere vorm wat altijd leuk 
blijft is het vissen op karper met 

de penhengel. Het kan werkelijk 
heerlijk zijn om in het voorjaar 
ontwakende karpers te spotten 
terwijl je vist in een omgeving 
waarin allerlei wilde bloemen 
ontluiken tussen de huizen en 
kantoren in. Doordeweeks is het 
mij echter te druk tussen al die 
bedrijven met mensen, maar in de 
avond of in het weekend is het er 
uitgestorven en dus goed te doen. 
Hele dagen ga ik meestal niet en 
daarom geniet de vroege ochtend 
of late namiddag bij mij de voor-
keur. Ik merk in het algemeen toch 
wel dat voor vele vissoorten dit de 

aangewezen momenten zijn om 
ze te vangen. Dit geldt voor roof-
vis, maar ook zeker voor karper.

Lichtgewicht
Zelf vis ik graag met de pen of 
drijvende korst op karper en dit 
doe ik met licht materiaal. Dit 
lichte materiaal geeft ook met 
kleine karpers nog prachtige 
sport. De titel ‘Lichtgewicht’ 
gaat dus niet alleen op voor het 
materiaal, maar ook vaak voor 
de vis. De vissen die ik op deze 
wijze vang zijn nu eenmaal niet 
zo groot, maar karpers tot tien 
pond zijn zeker wel mogelijk. 
Daarnaast heb je ook kans op 
andere vissoorten en dan moet 
je denken aan brasem, zeelt en 
voorn. Om ook deze vissen een 
kans te geven gebruik ik een één-
ponds penhengel met hierop een 
niet al te grote werpmolen in de 
4000 klasse. Het is belangrijk dat 
de molen een goed werkende 
slip heeft en als hoofdlijn volstaat 
22/00 tot 24/00 nylon. In mijn 
‘pukkeltje’ stop ik allerhande klein 
materiaal en aas. Mijn aas bestaat 
meestal uit maïs, ouderwetse 
piepers die over zijn gebleven 
van het avondeten, een halfje wit 
brood en een potje marshmal-
lows voor het eventueel drijvend 
vissen. Wat ik als eerste aan de 
haak hang heeft puur te maken 
met de omstandigheden. Het ene 
water is het andere niet en de 
hoeveelheid plantengroei bepaalt 
ook veelal het doorzicht. Juist 

omdat dergelijke sloten helder 
zijn is de karper vaak goed zicht-
baar, maar jij dus ook. In dit soort 
slootjes vis ik het liefste aan de 
oppervlakte mede vanwege het 
feit dat er zo min mogelijk poes-
pas op de lijn zit. Is het water iets 
donkerder van kleur en zijn er 
bijvoorbeeld duikers en bruggen 
te vinden, dan kies ik steevast 
voor een pennetje met een enkele 
loodhagel waarmee ik het aas 
tegen de bodem of op half water 
aanbied.

Ganzenpen
De aloude ganzenpen is nog altijd 
mijn favoriet bij het penvissen op 
karper. De ganzenpen bevestig 
ik alleen aan de onderzijde met 
een rubbertje. Mocht een vis 
zich vastzwemmen dan zal in de 
meeste gevallen de ganzenpen 
loskomen, mits je deze niet te 
strak hebt vastgezet. Nadat je de 
karper dan alsnog hebt geland, 
kun je vrij eenvoudig de dobber 
terugvinden en weer uit het water 
scheppen. Daarnaast kun je ze in 
allerlei gewenste formaten knip-
pen waarmee je het loodgewicht 
kan vergroten of juist verkleinen. 
Nog een voordeel van de gan-
zenpen is dat deze snel te verwij-
deren is van de hoofdlijn door 
de dobber van het onderste rub-
bertje te halen en de enkele lood-
hagel te verwijderen. Hierdoor 
kun je direct overschakelen naar 
bijvoorbeeld een drijvende korst 
zonder de haak eraf te knippen.

Beperkte bepakking
Omdat je lopend of met de fiets 
gaat is het zaak om niet al teveel 
bepakking mee te nemen. Dit 
betekent dat mijn spulletjes ook 
echt in één tasje zitten en dat ik 
niets meeneem wat ik niet nodig 
denk te hebben. Mijn ouderwetse 
‘Balcombe fastnet’ gaat altijd 
mee. Het fijne van dit landingsnet 
is de zeer lange steel die uit twee 
delen bestaat en de wijze waarop 
je dit net kan inklappen. Het net 
trek je namelijk naar binnen 
over de steel en het geheel kan 
strak tegen de fietsstang worden 
gebonden. Omdat je het net met 
één hand kan uitschuiven, kan ik 
als het ware het net gereed voor 
gebruik maken op het moment 
dat ik een vis sta te drillen. Iets 
wat onmogelijk is bij veel andere 
karpernetten. Een stoel neem ik 
niet mee, zolang mijn onthaakmat 
droog is kan ik daar op zitten. Iets 
wat ik wel altijd meeneem is wat 
lijnvet om de nylon hoofdlijn bij 
het oppervlaktevissen goed drij-
vende te houden.

Ook jagen!
Zo zie je maar dat je ook als echte 
roofvisser echt niet hoeft te wach-
ten tot het laatste weekend van 
mei om lekker te gaan vissen. 
Probeer het eens in de buurt tus-
sen al die bedrijven in, want vaak 
barst het er van de karper. Ook zal 
je merken dat het vissen met de 
pen op karper al snel gaat veran-
deren in jagen. En laat een roof-
visser dat nou net zo graag doen!
 666

Ganzenpennen; goed en goedkoop

Een kleine kantoorkarper op licht materiaal

Vismaat Elmer 

met een leuke 

spiegel
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Het besturen van een grote hengelsportvereniging 
zoals de Amsterdamse is leuk om te doen. Onze 
hengelsportvereniging is een klein bedrijf met 
heel veel interessante aspecten. Onze vereniging 
is niet alleen beheerder van de Amsterdamse vis-
wateren, maar ook organisator van viswedstrijden. 
Het bestuur wordt daarin ondersteund door de 
 Commissie Waterbeheer. Aanvullend is er een hele 
actieve karpercommissie en de onlangs opgerichte 
 roofviscommissie.

Onderzoek
Begin dit jaar is de stichting ‘Visserijkundig Onder-
zoek’ opgericht. Deze stichting, samengesteld uit een 
groep enthousiaste leden van onze vereniging, voert 
onafhankelijk en gecertificeerd visserijkundig onder-
zoek uit. De stichting heeft de beschikking over appa-
ratuur voor elektrovisserij en natuurlijk een bootje. 
De komende tijd zal er in opdracht van de AHV op 
diverse plaatsen onderzoek worden gedaan.

Controle
Controle op en handhaving van de wet- en regel-
geving is een belangrijke taak. Het bestuur heeft in 
goede samenwerking met Sportvisserij MidWest 
Nederland een reorganisatie doorgevoerd. Tien 
leden, allen vrijwilligers, hebben zich als controleur 
aangemeld en worden ondersteund door onze BOA.

Watervisie
Jammer genoeg is het niet allemaal rozengeur en 
maneschijn. Het bestuur maakt zich zorgen over 
de toekomst van de hengelsport in Amsterdam. 
Onlangs is er een conceptrapport ‘Watervisie’ door 
de gemeente uitgebracht. Een prachtig stuk dat de 
aspecten van de Amsterdamse wateren belicht en 
beleid voor de toekomst adviseert. Het gaat over 
recreatie, de herinrichting van de Sloterplas en de 
bereikbaarheid over water, bruggen en sluizen; ook 
rondvaartboten en woonarken worden belicht. Alles 
is benoemd, maar de hengelsport is ‘per ongeluk’ 
vergeten. Dus heeft het bestuur onmiddellijk actie 
ondernomen en contact gezocht met de voor dit 
rapport verantwoordelijke wethouder en projectlei-
der. Gelukkig kregen wij februari jl. nog de kans om 

schriftelijk onze zienswijze in te brengen en er is ons 
beloofd dat de hengelsport alsnog in de definitieve 
versie van het rapport zal worden opgenomen. Eén 
van de zaken die belangrijk is voor onze vereniging 
is dat het landje aan de Sloterplas gehandhaafd 
blijft. De gemeente Amsterdam heeft ons een nieuw 
huurcontract aangeboden waarvan, afgezien van de 
verdubbeling van de huursom, de voorwaarden voor 
onze vereniging niet gunstig zijn. Daar is echter het 
laatste woord nog niet over gezegd!

Raadsvoorstel
De Partij voor de Dieren heeft in februari een initi-
atief raadsvoorstel ingediend. In 2015 is het deze 
partij niet gelukt om het sportvissen in Amsterdam 
te laten verbieden, nu wordt er via een andere weg 
getracht het de AHV moeilijk te maken. Er wordt 
voorgesteld om de visrechten in Amsterdam niet 
exclusief aan de AHV te gunnen, maar ook aan 
andere geïnteresseerden oftewel de hoogste bieder. 
Zodra dit het bestuur ter ore kwam hebben wij actie 
ondernomen. We hebben spreektijd bij de Raads-
commissie Dierenwelzijn gevraagd en zijn naar de 
Stopera gegaan om te lobbyen bij raadsleden en 
fractievoorzitters. De Partij voor de Dieren en Groen-
Links vinden ons, hengelsporters, dierenbeulen en 
willen dat sportvissen stopt. Zij zijn van mening dat 
vissen pijn lijden als ze gevangen worden, terwijl 
internationale onderzoeken door professoren van 
universiteiten wereldwijd, het tegenovergestelde 
hebben vastgesteld. Ons belang is dat wij de pacht 
van de visrechten in Amsterdam blijven behouden 
tegen dezelfde voorwaarden als de laatste 106 jaar 
zonder verhoging van de pachtsom.

We eindigen met een vrolijke noot; het voorjaar 
is begonnen en daarmee ook het visseizoen voor 
velen! Het bestuur wenst alle leden een prachtige 
viszomer en een hele goede vangst!

Tot snel! Op kantoor, via de mail of aan de 
 waterkant!  666

Het bestuur van de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging

Nieuws van de 
bestuurstafel

Mededelingen
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Roofvis Thema Avond
20 april 2016
Wil jij meer te weten komen over jouw favoriete hobby? Mis deze toffe avond dan niet! De roofviscommissie van de AHV 
organiseert een thema avond over het vissen op snoek en snoekbaars. Mike Dijkstra en Bob Pijnaker, twee zeer ervaren 
roofvissers, zullen een lezing geven.

Waar?
• Café-restaurant 

Het Wapen van 
Diemen

• Ouderkerkerlaan 8
• 1112 BE Diemen

Hoe laat?
De zaal is geopend 
vanaf 19.00 uur en de 
lezingen beginnen om 
19.30 uur. Het eerste 
drankje is gratis!

Aanmelden
Aanmelden kan via 
het AHV-kantoor 
tel. 020 – 626 49 88, 
het maximaal aantal 
deelnemers is 60 
personen.

Koop nu je derde hengelvergunning!
Vanaf 1 augustus 2015 is het mogelijk om op alle wateren van de AHV, als omschreven in het Witte Boekje, te vissen met drie hengels mits in het 
bezit van de juiste vergunning. Bestel je derde hengelvergunning nu via www.ahv.nl of kom langs op kantoor! De vergunning geldt NIET voor 
perceel 14 – de Vinkeveense en Proosdijer plassen.

Bestel nu je Viswaterkaart
De Amsterdamse Hengelsport Vereniging beschikt over een prachtige gedetailleerde viswaterkaart. Op deze waterkaart staan 
alle wateren waarvan de AHV de visrechten huurt of pacht in Amsterdam, Purmerend, Amstelveen, Uithoorn, Mijdrecht en 
Vinkeveen. Deze waterkaart is voor eenieder te bestellen. De kosten van deze waterkaart bedragen € 2,50 op het AHV-kantoor. 
Wilt u de waterkaart toegezonden krijgen? Dan betaalt u € 5,00. Bestellen doet u via ahv@ahv.nl, maak € 5,00 over op 
NL84INGB0000590499 onder vermelding van WATERKAART.
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Op deze dag zal Piet Vogel ter 
plaatse zijn om uitleg te geven 

Op zaterdag 28 mei organiseert Van Tol Dier XL een themadag karpervissen

over het gebruik van diverse soor-
ten rigs, systemen en materialen. 
Piet zal aanwezig zijn van 12.00 
uur tot 16.00 uur. Daarnaast is er 
iemand van de AHV om uitleg 
te geven over vergunningen, 
beheer van het viswater in en 
rond Amsterdam, het werk van 
de  karpercommissie en het spie-
gelkarperproject van de AHV. 

Ook zullen er deze dag leuke 
aanbiedingen zijn; voor de karper-
visser, maar natuurlijk ook voor 
alle andere disciplines binnen de 
hengelsport. Houd onze website 
en Facebook pagina in de gaten 

voor alle acties. Zo zullen we in 
samenwerking met de mannen 
van BASEfishing ook nog een 
toffe prijsvraag organiseren.

We hopen jullie 28 mei in onze 
winkel te mogen begroeten, de 
koffie staat klaar! 666
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AFSLAG 1
OUDE WETERING

ONZE WORMEN 
ZIJN ER KLAAR VOOR!

DE BESTE WORMEN, VERS UIT DE GROND

WORMENKWEKERIJ A.D. KRANENBURG

WWW.VISWORMEN.INFO

- VERS UIT DE GROND

- IN 3 LENGTES LEVERBAAR

- VANAF 200 GRAM LEVERBAAR

WIJ ZIJN CENTRAAL GELEGEN 
TUSSEN AMSTERDAM EN LEIDEN

HOOFDWEG 1602 | 2157 NB ABBENES | HOLLAND | T 0252672524 | INFO@ADKRANENBURG.NL

Uw gastheren: Johan en Lian!

Van Tol Dier XL
Wiegerbruinlaan 83
1422 CB Uithoorn
0297 – 56 41 26
www.vantoldierxl.nl
www.facebook.com/vantoldierxl

Heb ik iets gemist de laatste tijd? Gaan de jaren 
 tellen? Ben ik nog wel actueel? Mijn karperhengels 
zijn vijf jaar oud, mijn vaste stok kan gerust bejaard 
worden genoemd en de snoekdobber die linksonder 
in mijn viskoffer ligt zal daar ergens tussenin zitten. 
Na een vis- en voerrondje op de grachten afgelopen 
week, spelen de eerste twee vragen langdurig door 
mijn hoofd. Heb ik iets gemist?

Ik voer een blikje kikkererwten tussen twee half 
vergane sloepjes. Ik stel de pauwenpen af op half 
zinkend. ‘Doet de pink of yellow het vandaag?’ klinkt 
een stem uit het schijnbaar niets. Uiterst geconcen-
treerd op mijn net niet zinkende pauwenpen, schrik 
ik op van deze aparte vraag. Ik draai me om.

Ik kijk in de ogen van een soort holbewoner. De man 
heeft een baard. Een enorme zwarte baard zelfs! 
Deze is wel netjes getrimd en gekamd. Een zeer 
nette en deugdelijke holbewoner welteverstaan. 
Zijn linkerhand steunt op een Van Moof (zeer hippe 
stadsfiets), snelle en apart gekleurde sneakers van 
één of ander alternatief skatemerk sieren zijn voeten 
en in zijn rechterhand een ragfijn hengeltje waar wat 
onduidelijke Japanse tekens op staan. De rugzak is 
amper te zien, zó klein! In één van de ieniemienie 
zijvakjes ontwaar ik nog wel een 8-delig schepnetje.

‘Uh, nee. Ik doe wel een trosje maden’, stamel ik 
een beetje. Diep in de grote zwarte baard verschijnt 
een kleine glimlach en ik krijg een bevestigende 
knik terug. Zijn haren schieten niet eens in de war. 
Teveel haarlak en te strak gekamd. Hij krijgt tele-
foon. Hij neemt niet op, althans niet zoals mensen 
zonder baarden dat normaal doen. In het zwarte 
struikgewas op zijn kin blijkt een soort van micro-
microfoontje verstopt te zijn... Ene Jan-Kees aan 
de lijn. Jan-Kees? Ik had toch wel minimaal een 

Haken en ogen

stoere Vikingnaam als; Geirmund, Agar of Olaf ver-
wacht. Jan-Kees had drie ‘takes’ op de hoek van de 
 Spiegelgracht: ‘Twee perch en een pike! Well done, 
Jan-Kees!’

De hengelsport wordt al enige jaren steeds hipper. 
Dat is een goede zaak. Goed voor de ontwikkeling 
van de markt en de hengelsportwinkelier. Diezelfde 
hengelsportwinkelier heeft dus niks aan mij. Ik zit 
vastgeroest in oude gewoontes. Als mijn dobber 
breekt, zal ik deze eerst proberen te lijmen. Als mijn 
haakpunt een krul vertoont, buig en slijp ik. Als 
mijn hengelsteun in tweeën ligt, gaat er gewoon 
een rol ductape omheen. Verkeerde zuinigheid? De 
hengelsportwinkelier vindt van wel. Het is tegen-
woordig ‘weldoordacht’. Het is ‘klein vernuft’. In 
het tegenwoordige, razendsnelle tijdperk waarin we 
leven, is er geen tijd meer voor het uitschuiven van 
een vaste stok of het vangen van aasvisjes. Er moet 
gevangen worden, het liefst veel, groot en wel zo 
snel mogelijk. De gehaakte snoekbaars staat al op 
Facebook nog voordat-ie vrij gelaten is. Je zal het 
‘Happy Hour’ in de studentenkroeg op de hoek maar 
 mislopen... Er is geen tijd te verliezen.

Mannen met baarden zijn toch stoer? Of leef ik 
20 jaar in de verleden tijd? Baarden zijn anno nu hip 
en aan de waterkant zijn het de talloze snoekbaar-
zen, baarzen en snoeken die tellen. Mijn geitensik 
kan hier absoluut niet aan tippen. Om over mijn 
stalen Gazelle met canvas fietstassen maar te zwij-
gen. Ondertussen tik ik er wel een mooie kolblei 
uit. De hippe holbewoner staat rechts van mij op de 
brug. In dertig minuten zijn drie baarzen en twee 
snoekbaarzen de klos. ‘Pink and yellow’, mompelt 
hij tevreden. Heb ik wat gemist? 666

Andres de Rouville

Geen tijd te verliezen!

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’.

vissen, nummer 2, april 2016magazine
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lagAHV karperavond
De AHV karperavond was een groot succes, ruim 200 enthousiaste bezoekers 

waren op 19 februari aanwezig in de kantine van Sporting Martinus in Amstelveen. 

Ieder jaar groeit het aantal aanwezigen, dat belooft wat voor volgend jaar! 

Reggy Bruinsma verzorgde een zeer leerzame lezing en er werden nog behoorlijk 

wat vergunningen verkocht. Kortom, een groot succes! Een fotoverslag:

De AHV karperavond werd mede mogelijk gemaakt door:
Sporting Martinus, Martin SB, Nash, Pioneer Baits, Van Tol XL Uithoorn, Peppi Crew Baits, Rien de Wolf 
en Hengelsport Leiden

Een goed gevulde prijzentafel voor de tombola

Een Nash Titan als superhoofdprijs!

Reggy Bruinsma legt het uit

Aandachtige blikken

Eén van de vele winnaars!

Frans Hoogervorst wint de Titan!
Een mooie hanenkam muts van DAM!
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Karpers classificeren

Wie ooit bij een karperuitzetting is geweest kan de indruk hebben gekregen dat er zomaar 

ergens een ‘teiltje’ wordt gelost. Niets is echter minder waar. De karpercommissie (kacie) van 

de AHV bereidt de jaarlijkse karperuitzettingen zorgvuldig voor. Classificatie is bij de kacie 

een gevleugeld begrip. Hoog tijd onze werkwijze eens uit te leggen aan de leden.

Planmatig karpers uitzetten heeft 
bij de AHV al een flinke geschie-
denis. In 1997 waren we de 
eerste hengelsportvereniging in 
Nederland die een Nota Karper-
beleid had. Die nota diende als 
fundament voor verantwoorde 
karperuitzettingen. Het uitzetten 
van karper op het moment dat 
de karperbezetting op veel wate-
ren nog fors was, bleek achteraf 
een goede zet. De omvangrijke 
karperbestanden van weleer zijn 

Karperbeheer is maatwerk

Joris Weitjens

bijna overal aan een vrije val 
begonnen. Anno 2016 beschou-
wen we karpers van vóór de 
projecten als monumenten die 
helaas langzaam maar zeker van 
het toneel verdwijnen.

Verjongingskuur
Uitzetten geschiedt sinds die 
nota niet op grond van toeval-
lige signalen dat er ergens niet 
goed werd gevangen. In plaats 
 daarvan kwamen er meerja-

renprojecten. De glijbaan van 
de OVB waar vanaf honderden 
karpers de weg naar het water 
vonden, maakte plaats voor een 
teiltje hier en daar. Door middel 
van deze onderhoudsuitzettin-
gen kregen veel van de bekende 
karperwateren een geleidelijke 
 verjongingskuur.

Intussen werd het steeds belang-
rijker om onze uitzettingen te 
(kunnen) verantwoorden bij de 
waterbeheerder. De Sloterplas 
was een ware lakmoesproef. 
Als karpercommissie hebben 
we onze huid duur verkocht en 
dat kon alleen maar omdat we 
zoveel data hadden verzameld. 
Niet alleen van terugmeldingen 
van ons SKP (spiegelkarperpro-
ject), maar ook van door ons 
uitgeplozen uitzetarchieven van 
na 1950. Uiteindelijk konden we 
het waterschap overtuigen van 
de onschuld van beperkte onder-
houdsuitzettingen. Die zorgen 
ervoor dat karperbestanden op 
een aanvaardbaar peil blijven. 
Dat zal nooit meer het hoge peil 
worden van de jaren 1980 en 
1990. Voor de karpervissers die 
gewend waren aan de flinke kar-
perbezetting van met name onze 
plassen - Kinselmeer, Sloterplas, 
Amstelveense Poel, Gaasperplas - 
is het ronduit wennen (geweest) 

Vragen & Vangsten
Wil je weten welke typering jouw favoriete karperwater 
heeft? Stuur dan een mailtje naar jorisweitjens@upcmail. nl 
- hier kan je tevens je vangstfoto’s naar toe mailen!

Classificatie AHV-wateren
MAATWERK
Het onderwerp classificeren keert regelmatig terug op de agenda van de kacie. Per stadsdeel/regio wordt bekeken tot 
welk type de verschillende wateren behoren en wat we er mee willen en kunnen. Vervolgens wordt op basis van die 
 indeling een uitzetprogramma opgesteld. Hoe hoger het type in rang is, des te meer aandacht er is voor uiterlijk en potentie 
van de uitgezette vissen. Niet zo gek als je bedenkt dat bij type I het heel normaal is dat je daar gemiddeld meer dan 24 uur 
vist om één enkele karper te vangen! Dan wil je ook wel wat bijzonders op je mat hebben liggen! Voor een type IV-water, 
denk aan de Bosbaan, is het juist weer belangrijk dat er voldoende goed vangbare karpers zwemmen. Ruimte voor karper 
is steeds minder vanzelfsprekend geworden. Door maatwerk te leveren denken wij de toekomst met vertrouwen tegemoet 
te mogen zien. Karpervissers kunnen daarbij een belangrijke steen bijdragen door vangsten terug te melden. Alleen dan 
kunnen wij de classificatie ‘finetunen’ en vervolgens de uitzettingen doen waar we vroeg of laat het meeste plezier van 
hebben.

ander (ideaal) beheer. Dat beheer 
speelt zowel in op de wensen van 
karpervissers als op de ecologie. 
We bewegen als het ware met de 
natuur mee. Daarmee verpest je 
niets onder water en kun je met 
beperkte middelen veel  bereiken 
ten gunste van de karper en 
 daarmee van de karpervisser.

aan een situatie met minder 
 karper. Toch beginnen we nu ook 
de vruchten te plukken van ons 
consistente  uitzetbeleid waarbij 
kwaliteit boven kwantiteit gaat.

Gezond
De variëteit aan karper is momen-
teel op de plassen groter dan 
ooit; van dikke Hongaren tot 
slanke, prachtig beschubde 
Valkenswaarders en tot de ver-
beelding sprekende edelschub-
karpers, de groei zit er beter in 
dan ooit tevoren. Wat gezien 
mag worden als een zeer prettige 
bijkomstigheid van ons beleid is 

dat het papegaaienbekprobleem 
steeds meer onder controle komt. 
Gezonde, goed groeiende karpers 
laten zich nu eenmaal minder 
makkelijk verschalken.

Meebewegen
Het vissen vergt, zeker op onze 
plassen, dus de laatste jaren 
meer van de karpervisser. Het is 
echter niet onze bedoeling dat 
elk water zo wordt. Karpervissers 
zijn er in alle soorten en maten en 
daar komt de classificatie om de 
hoek kijken. We hebben de AHV-
wateren opgedeeld in vijf ver-
schillende typen met allemaal een 

Onderhoudsuitzet-

ting in De Poel

Een gave, jonge spiegelkarper van de Sloterplas Een edelschub met potentie van de boezem
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Wie kent Bob Pijnaker niet? De grijsgekuifte en goedlachse uitbater van Hengelsport 2000 in 

Diemen-Zuid? Welke sportvisser uit Amsterdam-Oost kocht zijn spulletjes niet bij Bob toen hij 

nog gehuisvest was aan het Christiaan Huygensplein? Het is waar, veel Mokumse hengelaars 

kennen Bob, maar wat weten we nu eigenlijk echt van deze laatste der Mohikanen binnen 

de hengelsportwinkeliers in 020-gebied? Reden genoeg voor de redactie van AHV VISSEN 

magazine om Pijnaker een bezoek te brengen en hem het hemd van het lijf te vragen.

Tegenwoordig woont Bob met 
zijn vrouw Zamira en zoon Danny 
aan de rand van Amsterdam in 
Zuidoost, dochter Kimberley 
heeft het nest reeds verlaten. Het 
levenslicht zag hij op 2  december 
1960 in Amsterdam-Osdorp. 
Pa Pijnaker had een bedrijf als 
 groenteteler in de Osdorperpolder 
en in de sloten rondom was het 
waar Bobje op vijfjarige leeftijd 
voor het eerst een vlokje brood 
liet zakken. Toen onze kleine 
vriend nog maar 7 jaar oud was, 

Bob Pijnaker
In gesprek met…

kreeg hij zijn eerste werphengel, 
een volglas Shakespeare. Er 
ging een wereld voor hem open! 
Gezien de ligging van zijn ouder-
lijk huis, het laatste huis bij de 
Ringvaart, hoefde hij alleen maar 
de klucht op te klauteren om de 
baarzen en voorns van diezelfde 
Ringvaart te vangen.

Karperkoorts
De volgende grote stap in zijn 
viscarrière beleefde Bob toen 
hij vanaf zijn negende dagelijks 

langs de Plesmanlaan naar school 
en terug moest fietsen. Daar ont-
moette hij twee oude heren; Ome 
Evert en Ome Piet. Iedere dag 
zaten zij met hun 4 meter lange 
telescoophengels te vissen op 
karper bij de brug van Akerstein, 
als aas werd natuurlijk aardappel 
gebruikt. Elke dag ging Bob een 
half uur eerder van huis om te 
kijken en vooral te luisteren naar 
deze ervaren mannen. En toen 
werd Bob 12 en vond hij het de 
hoogste tijd dat hij ook maar eens 

zo’n karper moest gaan vangen. 
En dat lukte ook nog heel goed, 
zo goed dat twee jaar later beslo-
ten werd om keihard te inves-
teren; twee 3 meter telescoop 
hengels en twee Luxor molentjes 
werden aan zijn uitrusting toege-
voegd.

Van schapenbiks tot boilies
Van 1974 tot 1985 stroopte Bob 
de Plesmanlaan af, vaak samen 
met de legendarische visser Joop 
Kleton. Naast aardappel, visten zij 

verder graag met maïs en scha-
penbiks, ook werd de broodkorst 
aan het oppervlak veelvuldig 
en succesvol ingezet. In 1980, 
Bob was inmiddels loodgieter 
van beroep, begon het experi-
menteren met boilies; gemalen 
hondenvoer, zoete koek en mais-
meel vormden de belangrijkste 
bestanddelen. En veel eieren, 
heel veel eieren. Die boilies wer-
den gewoon op een grote haak 
geprikt, de hair kende Bob toen 
nog niet. Via de KSN (Karper 

Studiegroep Nederland), waar 
Bob één van de 100 leden was, 
ontdekte hij de hairrig. En toen 
ging het helemaal los! Iedere dag 
mepte hij met een badminton-
racket (!!!) 150 boilies de Sloter-
plas in. Volgens zijn logboek van 
1982 ving hij dat jaar 783 karpers 
met een gemiddeld gewicht van 
13,6 pond bij 67cm, de zwaarste 
vis woog maar liefst 26 pond.

De horizon tegemoet
In 1987 is het opeens over met 
zijn liefde voor de Sloterplas. Bob 
wil de horizon zien! Hij verhuist 
naar Amsterdam-Zuidoost en 
begint te vissen op de randmeren, 
het Amsterdam-Rijnkanaal en de 
1e, 2e en 3e Diem. In 2000 hangt 
hij definitief zijn waterpomptang 
en loodgieters-overall aan de 
wilgen en maakt van zijn passie 
zijn werk; Hengelsport 2000 is 
geboren! Samen met Andries van 
de Berg start hij de hengelsport-
winkel in de Watergraafsmeer op, 
twee jaar later koopt Bob com-
pagnon Andries uit.

In de jaren die volgen organiseert 
Bob veel witviswedstrijden op de 
Amstel. Uiteindelijk breekt dat op; 
zes dagen werken in de winkel en 
dan ook nog eens zowat iedere 
zondag wedstrijdvissen. Tegen-
woordig vist Bob het liefst met 
de penhengel op karper, lekker 
struinen. Naast het karperen kan 
hij ook met volle teugen genieten 
van het trollen op snoek en drop-
shotten op snoekbaars. Als Bob 
gevraagd wordt wat hij de lezers 
van VISSEN magazine mee wil 
geven, aarzelt hij geen moment 
en antwoordt resoluut: ‘Geniet 
van iedere vis, klein, groot, dik, 
dun, geniet gewoon, het is je 
hobby!’ 666

HENGELSPORT 2000
Kruidenhof 10
1112 PS Diemen
020 – 694 82 71
www.hengelsport2000.com

1993 – Een prachtige spiegel 1985 – Toen werd er nog licht gevist

1985 – Ruim 30 jaar geleden!

2016 – Inmiddels grijsgekuift
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De verbindende factor in beeld
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 dubbele Grinner, 
een knoop die zeker bekend is 
bij witwissers en zeevissers als 
voorslagknoop, maar ook steeds 
vaker door karpervissers wordt 
ingezet. Bij het wegzetten van wat 
zwaardere loodgewichten heeft de 
Grinner zijn betrouwbaarheid al 
lang bewezen. Deze knoop wordt 
gebruikt om een betrouwbare 
verbinding te maken tussen twee 
nylon lijnen én is ook zeer geschikt 
om gevlochten lijn met nylon te 
verbinden.
Maak in de dikste lijn een halve 

Sjoerd Schrassen

knoop om de dunste lijn. Trek deze 
stevig aan en wikkel met de dun-
ste lijn 4 tot 8 maal van de knoop 
weg. Houd tussen de knoop en de 
eerste wikkeling een kleine ruimte. 
Na het wikkelen laat je de lijn in 
een bocht weer terugbuigen naar 
het begin en haal je het uiteinde 
door de kleine ruimte. Wikkel nu 
nogmaals, in dezelfde richting, 
4 tot 8 maal netjes langs de eer-
dere wikkelingen. Haal tenslotte 
het uiteinde door de grote lus.
Nu voorzichtig dit uiteinde en die 
van de dikkere lijn weg van elkaar 

trekken. Voordat je de knoop ste-
vig aantrekt is het belangrijk om 
alles goed te bevochtigen. Doe 
je dit niet, dan ontstaat er te veel 
frictie én warmte en zal de knoop 
aan trekkracht inboeten. Na het 
aantrekken en het trimmen van 
de twee uiteinden is de dubbele 
 Grinner knoop klaar.
Zou u graag een andere sport-
visknoop 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. 666

Illustratie: Sjoerd SchrassenCOPYRIG
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Foto’s: Google Earth
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Visjargon in gewone mensentaal

Dat er veel animo voor dit evenement zou zijn, was 
te verwachten, maar dat het zo hard zou lopen is 
ongekend! Vier dagen nadat de inschrijving was 
geopend hadden zich reeds 100 deelnemers aan-
gemeld en was het maximale aantal bereikt. Met 
vissers uit Duitsland, Frankrijk, België, Engeland en 
Nederland een echt internationaal deelnemersveld.

Op de wedstrijddag werd er om 8.00 uur verzameld 
bij Café Noorderlicht in Amsterdam-Noord. Daar 
werd de laatste briefing gedaan en ontvingen de 
deelnemers hun scorekaart, de spelregels en een 
toffe goodiebag met een lekkere lunch. De wed-
strijd werd gevist van 9.00 tot 16.00 uur binnen het 
aangegeven parcours. De scorekaart inleveren na 
16.00 uur betekende diskwalificatie, gelukkig kwam 
iedereen op tijd terug. Eén team, uiteindelijk zelfs de 
grote winnaars, leverde de kaart echt op de allerlaat-
ste seconde in!

De wedstrijddag bleek qua weer een schitterende 
dag, wat het vissen veraangenaamde uiteraard. Dat 
het vissen in deze tijd van het jaar taai zou zijn wist 
iedereen wel, maar de oostenwind deed daar nog 
een schepje bovenop. De vis lag behoorlijk stil en de 
meeste deelnemers hadden veel moeite om één van 
de drie vissoorten waarop werd gevist te vangen. 
Uiteindelijk bleek dat er wel mooie grote baarzen 

Op 28 februari vond de eerste editie plaats van de Open Street Amsterdam. Een 

streetfish wedstrijd georganiseerd door twee samenwerkende groothandels die 

streetfishing promoten in de breedste zin van het woord. Next Level Fishing & 

FNE Trading hebben de handen ineen geslagen om dit evenement op poten te 

zetten en de komende jaren verder uit te breiden.

werden gevangen. Snoekbaars was erg lastig, maar 
de nummers 1 & 2 wisten toch ieder 3 mooie snoek-
baarzen te vangen. Bente Morch wist met 57cm de 
prijs voor de grootste snoekbaars binnen te slepen. 
De grootste baars was voor Yves Verheyden, 44cm. 
Snoek liet het helaas helemaal afweten, de prijs voor 
de grootste snoek werd door de organisatie gegund 
aan de grootste pechvogel van de dag. Hij brak zijn 
hengel in tweeën bij het aanslaan, hij zal binnenkort 
een mooi shadpakket ontvangen.

Thom Beentjes werd de winnaar van het eerste Open 
Street Amsterdam met drie snoekbaarzen met een 
totaallengte van 157cm, hij mocht de € 500,00 in ont-
vangst nemen. De tweede plaats en de € 250,00 was 
voor Bente Morch met een totaallengte van 154cm 
en plek 3 werd ingenomen door Willem Ensing die 
naast een mooie snoekbaars ook nog eens drie dikke 
baarzen wist te vangen.

De organisatie dankt alle deelnemers voor hun spor-
tieve gedrag en de positieve berichten na afloop van 
de wedstrijd, dit motiveert ons om in 2017 een nog 
mooiere editie neer te zetten. Daarnaast willen wij 
de AHV en Sportvisserij MidWest Nederland danken 
voor hun medewerking. 666

Michel Oostdijk & Frans Nestor

Open Street 
Amsterdam

Streetfishing in Amsterdam 100 Deelnemers! De winnaars

Hybride
In het AHV VISSEN magazine van 
juni 2015 hadden we het in de 
‘Knijslijst’ al eens over jerken; het 
binnentikken van grote, liploze 
stukken kunstaas. In deze editie 
gaan we een stapje verder; het 
jerken met een hybride, de hoge-
school voor jerkbaitvissers. Een 
hybride is een jerkbait die werkelijk 
geen enkele actie vertoont wan-
neer deze simpelweg wordt bin-
nen gedraaid. Het kunstaas glijdt 
gewoon bewegingsloos door het 
water, heel saai. Maar dan! De 
visser bepaalt de actie door te 
twitchen, te jerken en te slacken. 
 Twitchen is het zeer onregelma-
tig binnen tikken van het aas, 
jerken zijn de wat langere halen 
en  slacken is eigenlijk de meest 
interessante… Slacken is het slap 
gooien van je lijn na een twitch 
of een jerk. Heel spannend! Het 
kunstaas stopt met bewegen en 
zinkt heel langzaam af, de aanbe-
ten die dan volgen zijn vaak onge-
lofelijk hard en meedogenloos. 
Sommige vissers durven soms wel 
5 seconden te wachten met het 
geven van de volgende tik!

In een hengelsportwinkel of op een visbeurs hoor je wel eens sportvissers 

met elkaar praten. Technieken, stekken en vangsten passeren de revue en die 

gesprekken zijn vaak doorspekt met vakjargon. Voor een buitenstaander zijn 

al die ‘buitenaardse’ termen vaak helemaal niet te volgen. En ook sportvissers 

kennen niet altijd de betekenis van de gebruikte uitingen. In dit nieuwe, vaste 

item behandelen we telkens een aantal van die uitdrukkingen en vertalen ze 

naar gewoon Nederlands zodat iedere Amsterdammer het knijst. En dat is 

Algemeen Beschaafd Amsterdams voor begrijpen… Welkom bij de Knijslijst!

Liquids
Liquids oftewel vloeistoffen, 
worden veel ingezet door zowel 
wit- als karpervissers. Er zijn grof-
weg drie soorten; flavours, dips 
en additives. Flavours zijn zeer 
geconcentreerd en worden vaak, 
voor het koken, in geringe mate 
aan een boiliemix toegevoegd. 
Dips worden veelal gebruikt om 
het haakaas in te dopen en de 
additives worden ingezet om 
grondvoer of voerboilies meer 
aantrekkingskracht te geven. Uit-
eindelijk is het de bedoeling dat 
de vis het aas snel vindt door de 
enorme geur- en smaakexplosie 
onder water en direct gaat azen.

Klimaapje
Rechtstreeks vertaald vanuit het 
Engels – Monkey Climber. Eigen-

lijk de opvolger van het roodwitte 
balletje als beetverklikker. Doordat 
de verklikker over een metalen 
geleider glijdt, heeft de wind geen 
invloed. Wordt tegenwoordig 
nog door karpervissers gebruikt, 
maar doordat er inmiddels betere 
wakers zijn raakt het klimaapje 
een beetje uit de mode. 666

Een volledig kapotgeknauwde hybride jerkbait Een lekker drabje over wat stukjes boilie

Een klimaapje! (foto: monkeyclimber.be)
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Opwarmen
Een brasem is een echte bodem-
azer, dat kan je al direct zien aan 
de bek, die is onderstandig en ver 
uitstulpbaar. Dan is het natuurlijk 
logisch om je aas op de bodem 
aan te bieden wanneer je op bra-
sem vist. En dat is heel logisch, 
maar brasems azen zeker niet 
alleen op de grond, helemaal niet 

Brasems op half water
Wanneer er gericht op brasem gevist wordt, dan denken de meeste vissers direct aan de 

vaste stok, wincklepicker of feederhengel. Inderdaad prima methodes om Abramis brama te 

belagen, maar het kan ook anders! In deze bijdrage gaan we met de penhengel vissen op half 

water, gericht op brasem welteverstaan.

Tekst Rolf Bouman – foto’s Boudewijn Margadant

in het voorjaar. In de lente komen 
vissen als brasems en karpers 
weer tot ‘leven’. De vissen zoeken 
de ondiepere delen van het water 
op en warmen zich aan de zon. 
Dat gebeurt dan vaak in de hogere 
waterlagen tot aan het oppervlak 
toe. Het is daardoor dan dus ook 
erg gemakkelijk om de vissen te 
vinden, een goede polaroid bril 

biedt uitkomst. Maar zijn ze ook te 
vangen? Jazeker wel en nog vrij 
eenvoudig ook.

Vangen
Laten we voor het gemak zeggen 
dat het water 1,5 meter diep is, 
hoewel het water in Amsterdam 
op veel plekken steeds helder-
der wordt, is dat vaak toch net 

te diep om de bodem en dus de 
aanwezige vissen te kunnen zien. 
Dat geeft niet want we hadden 
immers net bedacht dat de vis-
sen op half water of net onder de 
oppervlakte liggen. Ik vis graag 
met een hele lichte hengel met 
een werpgewicht van 10 tot 20 
gram en een parabolische actie. 
Veel zwaarder hoeft niet, we vis-
sen op brasem en die staan nu 
niet direct bekend om de gewel-
dige runs en snoeiharde uithalen. 
De haak houd ik groot, ik gebruik 
een maat 6 karperhaak met een 
wijde bocht. Dat is inderdaad erg 
fors, dat doe ik zodat ik er makke-

lijk twee sappige wormen op kan 
prikken. En, geloof me, die bra-
sembekken zijn echt groot zat.

Op pad
Het is 9 maart 2016, ik heb een 
paar uurtjes over en heb zin om te 
hengelen. Er schijnt een dun zon-
netje en ik weet wat dat betekent, 
de haven in en brasems zoeken. 
Al snel vind ik een duo harders, 
de normaal zo schuwe vissen 
zwemmen nu erg sloom langs de 
stenen. Eentje inspecteert zelfs 
even mijn ‘klont’ wormen, maar 
de bek blijft gesloten. Verderop is 
een overstort, ik zie van 20 meter 

afstand al schimmen een halve 
meter onder het oppervlak, bra-
sem! Niet een paar, nee honder-
den. Het is hier zeker 3 meter diep 
en toch ‘hangen’ de vissen hoog. 
Ik stel de dobber in op 50cm, smijt 
‘m gewoon pardoes middenin de 
school en drie seconden later sla 
ik aan, dat is snel! Eigenlijk sta ik 
behoorlijk lomp te vissen, mijn 
schaduw valt over het water, ik 
benader de vissen onvoorzichtig, 
precies zoals het niet moet dus 
volgens de boekjes. Het maakt nu 
echter niet uit, de vissen zijn juist 
ontwaakt uit hun ‘winterslaap’ en 
nog niet erg scherp, hongerig zijn 
ze echter des te meer. In een half 
uur tijd tik ik er lachend nog vijf 
uit. Voldaan taai ik af.

Leuk en spannend
Wanneer je gericht op karpers 
vist met de pen of met een sta-
tisch systeem, dan zijn brasems 
vaak niet erg welkom. Slijmjur-
ken, natte dweilen, deurmatten; 
zomaar wat namen voor brasems 
die in de karperwereld gebezigd 
worden. Wel begrijpelijk, een 
brasem op een zware karperstok 
is niet echt sport. Ga je echter 
gericht én met het juiste materiaal 
op brasemjacht en weet je ze dan 
ook nog eens op zicht te vinden 
en tot aanbijten te verleiden, 
geloof me, dan is het erg leuk en 
ook nog eens superspannend!

Een ‘klont’ wormen

Hangen! Op zicht priegelen, heel leuk
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Bent u de gefotografeerde visser in 
de rubriek ‘Ben ik dat?’

Belt u dan even met het AHV-kantoor 
(020 - 626 49 88) om een afspraak te maken 
voor de overhandiging van uw prijs. 
Mailen kan ook via ahv@ahv.nl. 

Het kantoor is geopend van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

De nieuwe prijs is een prachtig hengel-
sportgeschenk beschikbaar gesteld door de 
 Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

De visser uit 
de vorige 
‘Ben ik dat?’ 
heeft zich 
gemeld, 
de heer 
M. Kool 
krijgt een 
cadeaubon 
thuis 
gestuurd.

Ben
 ik d

at?




