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Hengelsport Outdoor Fair 2015
Vakantiepark Eiland van Maurik (bij Tiel) – 5 en 6 september 2015

Noteer deze 
data in uw 

agenda!

Entree: € 10,00 / Online boeking: € 7,50

Openingstijden: van 10.00-17.00 uur

Parkeren: € 5,00

Kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang,

onder begeleiding van een volwassene.

www.hs-outdoorfair.nl
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Het grootste en meest spectaculaire 
outdoor hengelsportevenement van de Benelux!
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QR-code
Door�deze�code�in�

te�scannen�met�uw�

gsm,�bent�u�direct�

op�de�website�van�

de�AHV!

Schrijf mee met de AHV!

Lijkt het je leuk om eens met een visverhaal in VISSEN magazine te staan en 
daar ook nog een kleine vergoeding voor te krijgen? Schroom dan niet en stuur 
je verhaal en foto’s direct in! Een artikel in VISSEN magazine is ongeveer 900 
woorden lang en voorzien van drie leuke foto’s. 

Stuur je verhaal en drie kwalitatief goede foto’s in het grootste formaat naar 
rolfbouman@gmail.com

Let op! Je ingestuurde artikel mag niet eerder gepubliceerd zijn en dient zich 
in of om Amsterdam af te spelen. Wanneer je een verhaal instuurt betekent dit 
NIET dat het automatisch geplaatst wordt. Je krijgt echter wel altijd antwoord. 
Veel succes met schrijven (en vissen natuurlijk)!

Beste leden,

Het�mag�weer!�Jawel,�het�roofvisseizoen�is�weer�
open�en�dat�betekent�dat�de�shadjes,�pluggen,�
spinners�en�andersoortige�kunstaasjes�weer�van�
het�stof�ontdaan�mogen�worden�en�te�water�gela-
ten�kunnen�worden.�Of�je�pakt�natuurlijk�een�takel-
tje�en�hangt�daar�een�dood�makreeltje�of�witvisje�
aan.�Het�mag�allemaal,�nog�wel�tenminste;�als�het�
aan�de�PvdD�ligt�dan�moest�het�vissen�in�het�alge-
meen�maar�eens�rap�verboden�worden.�Daar�zijn�
wij�het�natuurlijk�faliekant�mee�oneens,�dat�moge�
duidelijk�zijn.�In�‘Nieuws�van�de�bestuurstafel’�
op�bladzijde�6�lees�je�hoe�de�vereniging�hier�mee�
bezig�is.

Weer�veel�leuke�verhalen�in�VISSEN�magazine�
deze�keer!�In�een�artikel�doorspekt�met�feiten�en�
persoonlijke�beleving�vertelt�Martijn�Falkeisen�hoe�
hij�‘zijn’�Amsterdamse�Bos�de�afgelopen�decennia�
heeft�beleefd,�velen�zullen�dit�verhaal�herkennen.�
Voor�degenen�die�Amsterdams�‘mooiste�vismens’�
nog�niet�kennen�is�er�goed�nieuws!�De�redactie�van�
VISSEN�ging�namelijk�op�bezoek�bij�Cor�Spinhoven�
en�hoorde�hem�uit.�En�nog�veel�meer�leuke�vis-
zaken�natuurlijk!

Het�sportvissen�in�Amsterdam�leeft�meer�dan�ooit,�
dat�moet�zo�blijven.�Van�frisse�lucht�is�nog�nim-
mer�iemand�ziek�geworden,�buiten�zijn�is�gezond�
en�met�een�hengel�in�de�hand�beleef�je�de�stadse�
natuur�van�dichtbij.�Dat�laten�wij�ons�nooit�afpak-
ken.�Echt�niet!

Veel�visplezier!� 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur

Inleveren kopij volgende nummer
Vóór�24�juli�2015�via�rolfbouman@gmail.com
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osMijn Amsterdamse Bos

Martijn Falkeisen

Hoe het begon
Ongeveer�25�jaar�geleden�liep�ik�
op�een�mooie�voorjaarsdag�met�
mijn�vader�door�het�Amsterdamse�
Bos.�Dit�deden�we�in�die�tijd�
overigens�met�grote�regelmaat.�
Soms�om�de�lammetjes�op�de�
geitenboerderij�te�bezoeken�of�
een�pannenkoek�te�eten�in�het�
pannenkoekenhuis,�vaak�ook�
gewoon�voor�een�lekkere�wande-
ling�door�het�mooie�groen.�Dit�
laatste�deed�mijn�vader�het�liefst�
in�de�herfst,�hij�vond�het�prachtig�
om�mij�op�jonge�leeftijd�al�kennis�
te�laten�maken�met�de�pracht�en�
praal�van�Moeder�Natuur.�Menig�
uur�werd�gestoken�in�het�zoeken�
naar�kastanjes,�beukennootjes�
en�paddenstoelen.�Maar�juist�op�
deze�voorjaarsdag�zou�zich�een�
gebeurtenis�afspelen�die�tot�op�de�
dag�van�vandaag�in�mijn�hersens�
geprint�is.�Eentje�die�grote�gevol-
gen�in�mijn�leven�zou�hebben�
en�waarvoor�ik�altijd�dankbaar�

zal�blijven.�Ik�zou�namelijk�voor�
het�eerst�in�mijn�leven�in�visuele�
aanraking�komen�met�karpers!�
Het�gebeurde�allemaal�op�een�
brug�vlakbij�de�geitenboerderij.�
Mijn�vader�strooide�wat�brood�

voor�de�eendjes�en�plotseling�
verschenen�daar�verschillende�
grote,�slurpende�toeters�die�in�een�
moordend�tempo�alle�broodkor-
sten�lieten�verdwijnen�nog�voor�
de�eendjes�een�paar�fatsoenlijke�
happen�konden�nemen.�Met�grote�
ogen�keek�ik�naar�die�prachtige�
wezens�met�hun�brede�ruggen,�
dikke�lippen�en�karakteristieke�
baarddraden.�Toen�al�was�er�de�
fascinatie�die�later�zulke�extreme�
vormen�zou�aannemen.

Het vervolg
Toch�heeft�het�tot�2002�geduurd�
voordat�ik�daadwerkelijk�op�karper�
zou�vissen�in�het�Amsterdamse�
Bos.�Mijn�eerste�jaren�als�kar-
pervisser�spendeerde�ik�elders,�
zonder�er�toen�überhaupt�bij�stil�te�
staan�dat�het�bos�zo�leuk�was�om�
er�te�vissen.�Maar�uiteindelijk�her-
ontdekte�ik�een�jaar�of�12�na�die�
keer�met�mijn�vader�op�de�brug,�
dan�toch�opnieuw�de�karpers�uit�
het�Amsterdamse�Bos.�En�met-
een�goed�ook,�dat�dan�weer�wel.�
Sindsdien�viste�ik�er�met�grote�
regelmaat,�eerst�voornamelijk�met�
de�korst�en�de�pen,�maar�later�
ook�met�boilies�op�afstand.�Ik�heb�

zelden�een�water�bevist�waar�ik�zo�
kon�genieten,�de�serene�rust�en�
typische�´bos-sfeer’�vormden�een�
perfect�decor�samen�met�de�leuke�
en�niet�al�te�complexe�manier�van�
vissen.�Van�andere�vissers�had�ik�
weinig�last,�de�meeste�karperaars�
waren�even�verderop�hun�ding�
aan�het�doen�op�de�Bosbaan,�
dus�we�liepen�elkaar�niet�voor�de�
voeten.�Het�karperbestand�was�in�
die�tijd�behoorlijk�fors,�meestal�
waren�er�meerdere�karpers�per�
dag�te�vangen.�Het�gemiddelde�
gewicht�lag�echter�niet�al�te�hoog.�
De�meeste�vissen�wogen�tussen�
de�10�en�20�pond�met�heel�af�
en�toe�een�uitschieter�tot�tegen�
de�30�pond.�Het�speciale�aan�
het�bestand�was�echter�dat�het�
extreem�gevarieerd�was.�Wer-
kelijk�alle�type�karpers�heb�ik�er�
gevangen;�korte�schubs�met�een�
knik,�lange�torpedo�schubs,�schit-
terende�spiegels�in�alle�modellen,�
kleuren�en�soorten�beschubbing�
en�zelfs�leders,�volschubs�en�rij-
enkarpers.�Echt�te�gek!�Bovendien�
waren�bijna�alle�vissen�puntgaaf�
en�zeer�vitaal.�Naar�mijn�mening�
een�geweldig�bestand�dat�meer�
dan�de�moeite�waard�was.�

De sterfte
Meerdere�jaren�heb�ik�het�bos�dus�
van�tijd�tot�tijd�bevist.�Daar�heb�ik�
echt�een�stel�prachtige�karpers�en�
mooie�herinneringen�aan�overge-
houden.�Maar�helaas�slaat�in�de�
winter�van�2009/2010�voor�zowel�
vis�als�visser�het�noodlot�keihard�

toe.�Het�water�komt�vanwege�de�
extreme�kou�lange�tijd�dicht�te�
liggen,�bovendien�ligt�er�een�dik�
pak�sneeuw�op�het�ijs.�Hierdoor�
ontstaat�een�zuurstoftekort�en�in�
combinatie�met�de�baggerbodem�
van�het�boswater�blijkt�dat�fataal�
voor�duizenden�karpers,�brasems,�
snoeken�en�andere�vissen.�Moe-
der�Natuur�kent�geen�genade�en�
bijna�het�hele�visbestand�wordt�
in�één�klap�verwoest.�De�Amster-
damse�‘vis�community’�verkeert�
unaniem�in�diepe�rouw.�Vrijwilli-
gers�moeten�er�aan�te�pas�komen�
om�de�vele�karkassen�op�te�rui-
men.�Containers�vol�met�in�staat�
van�ontbinding�verkerende�kar-
perlichamen�worden�uit�het�water�
verwijderd,�een�bizar�tafereel.

Nu en in de toekomst
We�zijn�inmiddels�5�jaar�verder�
en�het�karperbestand�in�het�bos�
is�absoluut�niet�meer�te�vergelij-

ken�met�dat�van�voor�de�sterfte.�
Volgens�velen�is�het�water�zelfs�
‘dood’,�er�zou�nauwelijks�nog�
een�vis�te�vangen�zijn.�Zelf�had�ik�
er�sinds�die�dramatische�winter�
geen�lijn�meer�nat�gemaakt,�dus�
om�een�degelijk�eigen�oordeel�te�
kunnen�vellen�besloot�ik�begin�
maart�van�dit�jaar�enkele�dagses-
sies�te�vissen,�gewoon�struinend�
met�het�pennetje.�Dit�resulteerde�
na�2�dagen�en�totaal�8�uur�vissen�
(op�meerdere�plekken)�helaas�toch�
in�helemaal�niks.�Wel�heb�ik�tot�
mijn�grote�opluchting�meerdere�
karpers�kunnen�spotten,�sowieso�
een�spiegel�en�een�schubkarper.�
Allebei�op�hetzelfde�plekje,�maar�
helaas�hadden�ze�geen�honger.�
Dat�er�nog�een�(drastisch�uitge-
dund)�karperbestand�aanwezig�
is,�staat�dus�wel�vast.�Dat�het�niet�
meer�lijkt�op�het�bestand�van�voor�
de�sterfte�is�echter�ook�wel�dui-
delijk.�Toch�is�de�toekomst�voor�
het�bos�niet�hopeloos�als�je�het�
mij�vraagt.�De�overgebleven�vis-
sen�hebben�meer�voedsel�tot�hun�
beschikking�en�misschien�groeit�
er�wel�eentje�uit�tot�een�gigant.�
Bovendien�is�het�niet�uitgesloten�
dat�er�natuurlijke�aanwas�tot�ont-
wikkeling�komt�of�dat�er�in�de�toe-
komst�nog�vis�wordt�uitgezet.�Alle�
reden�om�positief�te�blijven�den-
ken.�Maar�of�het�Amsterdamse�
Bos�ooit�nog�een�karperbestand�
zal�herbergen�dat�in�vergelijking�
mag�staan�met�het�bestand�van�5�
jaar�geleden?�Dat�blijft�voorlopig�
de�vraag.� 666

Anno nu; pennen en zoeken

Niet groot, wel heel 

mooi!

Schubs met een knik

Diepe rouw



vissen, nummer 3, juni 2015magazine vissen, nummer 3, juni 2015 7magazine 7

Nie
uws

7

Eindelijk�wordt�het�zomer.�De�dagen�worden�lan-
ger,�de�zon�wordt�steeds�sterker�en�de�temperatu-
ren�gaan�omhoog.�Tijd�om�te�gaan�vissen!�Tijd�om�
je�vertrouwde�stekkie�weer�op�te�zoeken�en�lekker�
met�je�hengel�langs�de�waterkant�te�gaan�zitten�of�
met�je�bootje�een�goed�plekje�op�te�zoeken.�Een�
thermoskan�met�koffie�en�een�trommeltje�met�
boterhammen.�De�meeuwen�boven�je�hoofd�en�de�
ruziënde�meerkoeten�tussen�het�riet.�Een�heerlijk�
dagje�uit�en�genieten�van�de�rust.�De�goeie�hengels�
bij�je,�al�het�benodigde�materiaal�en�natuurlijk�de�
VISpas�in�je�achterzak!�En�dan,�zullen�ze�bijten�van-
daag?�Een�mooie�karper,�een�snoekbaars�of�zelfs�
een�snoek�van�tien�kilo.�Dat�zou�mooi�zijn.�Het�blijft�
spannend!

Als�bestuur�van�de�AHV�begrijpen�wij�als�geen�
ander�de�waarde�van�de�hengelsport�in�de�Amster-
damse�samenleving�en�we�doen�er�alles�aan�om�
deze�mooie�sport�in�onze�stad�in�stand�te�houden�
en�te�bevorderen.
Het�wordt�ons�echter�de�laatste�tijd�niet�altijd�
gemakkelijk�gemaakt.�Ondanks�onze�lobby�bij�
de�raadsleden�van�de�Gemeente�Amsterdam�en�
onze�inspanningen,�hangt�het�raadsvoorstel�van�
de�Partij�voor�de�Dieren�nog�steeds�als�een�soort�
‘zwaard�van�Damocles’�boven�het�hoofd.�Zoals�de�
kaarten�er�nu�voorliggen�zal�de�Raad�in�meerder-
heid�tegen�het�voorstel�kiezen.�Alleen�Groen�Links�
en�de�Partij�voor�de�Dieren�zijn�vóór,�maar�deze�
laatste�partij�houdt�de�stemming�aan,�d.w.z.�het�
staat�niet�op�de�raadsagenda�en�er�wordt�dus�nog�
niet�over�gestemd.�Daardoor�duurt�de�onzekerheid�
over�het�al�dan�niet�verbieden�van�hengelsport�in�
de�Amsterdamse�wateren�nog�voort.�Achter�de�
schermen�is�het�bestuur�actief�met�de�lobby�om�het�
raadsvoorstel�van�tafel�te�krijgen.

Uitstel Ledenraadsvergadering
Helaas�heeft�het�bestuur�de�Ledenraadsvergade-
ring�van�11�mei�jl.�moeten�uitstellen�naar�een�latere�
datum.�Op�de�agenda�van�die�vergadering�stond�
onder�meer�het�behandelen�van�het�verslag�van�de�
Kascontrolecommissie�over�2011�en�2012�waar�het�

bestuur�(eindelijk)�graag�decharge�van�de�Leden-
raad�voor�had�willen�verkrijgen.�Ook�zijn�de�defi-
nitieve�jaarcijfers�van�2013�gereed�en�die�hadden�
wij�graag�willen�presenteren.�Reden�van�het�uitstel�
is�de�dagvaarding�die�wij�een�aantal�weken�gele-
den�mochten�ontvangen�van�de�advocaat�van�een�
BOA.�Tijdens�de�vergadering�zou�een�aantal�zaken�
worden�besproken�die�gevoelig�zouden�kunnen�
zijn�voor�het�op�handen�zijnde�kort�geding,�dus�is�
besloten�de�vergadering�uit�te�stellen.�Wij�houden�
u�op�de�hoogte!

Op�12�mei�jl.�is�het�bestuur�op�uitnodiging�van�de�
federatie�MidWest�Nederland�op�bezoek�geweest�
bij�hun�kantoor�in�Uitgeest.�Wij�zijn�daar�door�
het�bestuur�allerhartelijkst�ontvangen�en�heb-
ben�een�zeer�open�overleg�gehad.�Daarbij�is�een�
aantal�goede�afspraken�gemaakt�die�voor�beide�
belanghebbenden,�MidWest�Nederland�en�de�AHV,�
in�de�nabije�toekomst�positief�zullen�uitwerken.�
Vooral�het�herorganiseren�en�verbeteren�van�de�
controle�op�onregelmatigheden�tijdens�het�vissen,�
door�middel�van�het�inhuren�van�een�BOA�voor�
de�exclusieve�Amsterdamse�viswateren,�zal�bin-
nenkort�worden�gerealiseerd.�Er�moeten�nog�enige�
details�worden�uitgewerkt,�maar�er�is�in�principe�
een�akkoord.�De�controle�op�onze�ingebrachte�
wateren�bij�MidWest�Nederland�wordt�nu�al�extra�
gehandhaafd�door�de�BOA’s�van�MidWest�Neder-
land.�Beide�partijen�hebben�uitgesproken�dat�zij�
elkaar�in�de�komende�jaren�hard�nodig�hebben�om�
de�hengelsport�in�Amsterdam�te�behouden�en�de�
belangstelling�ervoor�uit�te�breiden.�Ook�zullen�zij�
elkaar�ondersteunen�in�het�verbeteren�van�de�kwa-
liteit�van�het�beoefenen�van�de�hengelsport�door�
het�geven�van�meer�voorlichting,�met�name�voor�
de�jeugd�en�het�gezamenlijk�organiseren�van�vis-
wedstrijden.

Tot�snel!�Op�kantoor,�via�de�mail�of�aan�de�water-
kant!� 666

Het bestuur van de Amsterdamse  
Hengelsport V ereniging

Nieuws van de 
bestuurstafel

Mededelingen

6

Nie
uws

Thema avond roofvis
Wil�jij�meer�te�weten�komen�over�jouw�favoriete�
hobby?�Dan�is�deze�avond�zeker�wat�voor�jou!

De Nieuwe roofviscommissie van de AHV organiseert een thema 
avond waarop er diep wordt ingegaan op het vissen op snoek 
en snoekbaars. De lezing over snoekbaars zal worden gehouden 
door Juul Steyn en Henk Rusman verzorgt de lezing over snoek.

Kom woensdag 1 juli 2015 naar:
Café Restaurant Het Wapen van Diemen
Ouderkerkerlaan 8
1112 BE Diemen

De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en de lezingen beginnen 
om 19.30 uur. Het eerste drankje is gratis! Maximaal aantal 
deelnemers is 60 personen dus wees er snel bij! Aanmelden via 
het AHV-kantoor: 020 – 626 49 88.

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 een ieder te bestellen. De kosten van deze waterkaart bedragen e 2,50 op het AHV-
kantoor. Wilt u de waterkaart toegezonden krijgen? Dan betaalt u e 5,00. Bestellen doet u via ahv@ahv.nl, maak e 5,00 over op 
NL84INGB0000590499 onder vermelding van WATERKAART.

Opzeggen lidmaatschap AHV
De Amsterdamse Hengelsport Vereniging hanteert een opzegtermijn. Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dan dient u voor 1 oktober 
dit schriftelijk of via email (ahv@ahv.nl) te melden aan de AHV. Vermeld uw naam, adresgegevens en VISpasnummer, u kunt tevens om een 
ontvangstbevestiging vragen.

Informatie Bosbaan
Op zaterdag 18 juli 2015 is de Bosbaan gedeeltelijk niet toegankelijk om te vissen. Op deze dag wordt er een openwater zwemwedstrijd 
gehouden tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De Bosbaan is dan bezet vanaf de finishtoren tot en met het eerste kilometerpunt. De organisatie van de 
zwemwedstrijd zorgt voor een afbakening van het parcours. Buiten dit parcours kan dus gevist worden. 
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nZoals het ooit begon…
Wie weet nog hoe hij ooit is begonnen met vissen? Ik wel. Als 

vierjarige kleuter kreeg ik voor het eerst een bamboehengel in 

mijn handen gedrukt. Samen met mijn ouweheer gingen we witjes 

tikken. Geen poespas, tienhonderdste lijntje, een licht dobbertje 

van 0,3 gram, paar loodjes, even peilen, twee ballen lokvoer erbij 

en een haakje maat veertien met een pluimpje wit of een paar 

maden erop geprikt. Al snel ving ik mijn eerste voorntjes en begon 

het vissersbloed in mij te borrelen. Soms kwam er zelfs een heuse 

brasem uit, toentertijd in mijn ogen een reusachtige vis.

Tsak Kin Man

Nu�dertig�jaar�later�is�er�een�hoop�
veranderd,�ook�in�mijn�visserij.�
Tegenwoordig�gaan�bijna�altijd�de�
beetmelders,�een�rodpod�en�de�
twee-driekwart�karperstokken�mee�
en�wordt�er�fanatiek�gejaagd�op�
karper.�De�Cyprinus�carpio�heeft�
mij�al�jaren�compleet�in�zijn�ban.�
Al�struinend�met�de�penhengel�

op�zoek�naar�nieuwe�stekken,�het�
uitdenken�van�voercampagnes,�
aas�voorbereiden�en�plannen�van�
vissessies.�Het�gebeurt�niet�vaak,�
maar�tussen�al�dat�karpergeweld�
door�loop�ik�soms�vast�of�ont-
breekt�het�mij�volledig�aan�inspira-
tie.�Heel�soms�komt�de�sleur�erin,�
het�dag�en�nacht�bezig�zijn�met�

karpervissen�eist�dan�even�zijn�tol.�
Als�dat�gebeurt,�dan�herinner�ik�
mij�de�mooie�tijden�van�weleer�en�
ga�ik�een�uurtje�ouderwets�pielen�
met�een�paar�sneetjes�wit�brood�
en�een�bakje�maden.�Gewoon�lek-
ker�simpel,�even�mijn�koppie�leeg�
vissen�en�genieten�terwijl�ik�terug�
denk�aan�de�eerste�vislessen�van�
pa.�Zoals�het�ooit�begon�dus.

Layos
De�bamboehengel�heb�ik�inmid-
dels�ingeruild�voor�het�opge-
knapte�splitcane�stokkie�van�mijn�
ouwe�heer.�Tijdens�het�opruimen�
van�de�garage�vlak�na�zijn�over-
lijden�stuitte�ik�toevallig�op�drie�
kale�delen�dunne�bamboe�stokjes.�
Alleen�het�topoogje�zat�er�nog�
op,�de�overige�ogen�ontbraken�
en�het�achterste�deel�miste�een�
handvat.�Ik�nam�het�mee�en�
legde�het�thuis�op�zolder.�Ik�had�
er�totaal�geen�benul�van�dat�ik�
een�oud�splitcane�hengeltje�in�
mijn�bezit�had.�Jarenlang�bor-
relde�de�wens�om�de�stokjes�op�te�
laten�knappen,�gewoon�voor�het�
gevoel�dat�hiermee�een�stukje�van�
papa�weer�tot�leven�zou�komen.�
En�dat�ik�de�mooie�momenten�
die�we�samen�aan�de�waterkant�
meemaakten�zou�laten�herleven.�
Alleen�wist�ik�niet�waar�ik�terecht�
kon!�Tot�ik�een�aantal�jaren�later�
na�een�tip�van�mijn�vismaat�bij�
Layos�terecht�kwam.�Deze�oude�
baas�heeft�gouden�handjes.�Hij�
toverde�de�hengel�om�tot�nieuw.�
Alle�drie�de�delen�waren�helemaal�
schoon�geschraapt�en�opnieuw�
gelakt.�Het�zeskantige�hengeltje�
was�voorzien�van�goudkleurige�
ogen�met�brandweerrode�wikkels�
en�het�achterste�deel�afgemaakt�
met�een�kurken�handvat.�‘Wist�
je�dat�dit�een�splitcane�hengeltje�
is�en�het�handvat�eraf�gehaald�
kan�worden?’�En�inderdaad,�door�
het�handvat�om�te�keren�was�de�
vlokhengel�opeens�een�vliegen-

lat,�heel�bijzonder.�Na�het�bezoek�
ging�ik�uiteraard�meteen�op�pad.�
Een�paar�maden�op�het�haakje�
en�‘hophop’,�terwijl�de�splitcane�
nog�stonk�naar�de�verse�lak�ging�
het�eerste�visje�al�voor�de�bijl!�
En�krom�dat�ie�ging!�Voor�mijn�
gevoel�staat�pa�naast�mij�als�ik�
het�bamboe�laat�kraken�onder�het�
gewicht�van�een�forse�brasem.

Noord in
Vandaag�ga�ik�peuteren�met�de�
splitcane.�Gewoon�in�een�vaartje�
in�Noord�waar�ik�al�menig�brasem�
en�dikke�voorns�heb�weten�te�ver-
schalken.�Eenmaal�aan�de�water-
kant�aangekomen�voer�ik�op�twee�
plekjes�een�paar�handjes�maden�
en�tuig�op�mijn�dooie�gemak�de�
splitcane�op.�Een�klein�molentje�
in�de�vijfhonderd�uitvoering�met�
daarop�een�dun�lijntje�en�een�licht�
dobbertje,�daarna�net�als�vroeger�
even�uitloden,�uitpeilen,�een�paar�
maden�op�het�haakje�veertien�en�
vissen.�Dit�bekende�ritueel�voer�
ik�zonder�nadenken�uit�en�binnen�
no-time�lig�ik�in.�Kom�maar�op�met�
die�witjes!�Een�dikke�brasem�is�ook�
welkom!�Binnen�een�minuut�heb�
ik�beet.�Kleine�tikjes�op�de�dobber�
verraden�de�aanwezigheid�van�vis.�
De�dobber�gaat�onder�en�ik�sla�in�
een�reflex�aan.�Rustig�haal�ik�de�lijn�
op�en�zie�tot�mijn�verrassing�geen�
voorntje�maar�een�grondel�aan�
mijn�haakje�hangen.�Gulzige�beest-
jes�zijn�het.�Zelfs�aan�een�dikke�
regenworm�op�een�haak�maat�vier�
vang�ik�ze�regelmatig�wanneer�ik�
dropshottend�op�baarzenjacht�ben.�

Grondels tikken
Een�half�uurtje�later�staat�de�tel-
ler�al�op�12.�Allemaal�grondels�en�
nog�geen�witvis�gezien.�Dat�is�ook�
niet�verwonderlijk�omdat�ik�op�
een�slootje�vis�dat�in�verbinding�
staat�met�het�IJ.�Velen�zien�deze�
donkere�en�erg�gulzige�visjes�als�
plaag.�Maar�op�licht�materiaal�
leveren�ze�aardig�wat�strijd�en�
mijn�splitcane�draait�overuren.�
Een�half�uurtje�later�en�nog�eens�9�
grondels�verder,�vind�ik�het�mooi�
geweest.�Ik�heb�nog�een�dikke�vis�
verspeeld,�vermoedelijk�brasem,�
maar�de�pret�is�er�niet�minder�om.�
Pa’s�splitcane�mocht�weer�even�
van�stal�en�ik�heb�me�kostelijk�
vermaakt�en�tijdens�alle�aanbeten�
voelde�ik�zijn�aanwezigheid.�Dat�is�
toch�het�belangrijkste�met�vissen,�
plezier�beleven�en�genieten.�Ik�kan�
er�weer�tegenaan,�mijn�batterij�
is�weer�vol,�de�rodpod�zal�mijn�

uitzicht�bepalen�de�komende�tijd.�
Totdat�ik�er�genoeg�van�heb,�dan�
ga�ik�gewoon�weer�simpel�vissen,�
zoals�het�ooit�begon!� 666

Zoals het ooit begon…

De ZWARtbekgRoNDel
De zwartbekgrondel is een 
bodemvis en heeft de ogen 
bovenaan de kop staan. De kop 
is breder dan de rest van het 
lichaam, waardoor de vis veel op 
de rivierdonderpad lijkt. De basis-
kleur is geelgrijs tot olijfgroen, 
met bruine vlekken. In de paaitijd 
kunnen de mannetjes zwart wor-
den; de rand van de achterste 
rugvin en van de staart wordt dan 
wit. Zwartbekgrondels kunnen tot 
25 cm lang worden. De mannetjes 
zijn groter dan de vrouwtjes. Een 
belangrijk kenmerk waarmee 
de zwartbekgrondel zich onder-
scheidt van andere soorten, is dat 
de buikvinnen vergroeid zijn tot 
een zuignap. In tegenstelling tot 
wat zijn naam doet vermoeden, 
heeft de zwartbekgrondel geen 
zwarte bek. Er is wel een kenmer-
kende zwarte vlek op het ach-
terste deel van de eerste rugvin. 
De zwartbekgrondel heeft twee 
rugvinnen en leeft in kustwateren 
en rivieren met zandbodems of 
stenen. Via het Noordzeekanaal 
zijn ze massaal het IJ binnen 
getrokken.

krom bamboe…
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Next Level Fishing is vanaf heden
de officiele verdeler van Fiiish
in Nederland en Vlaanderen.

Next Level Fishing - Michel Oostdijk - Olieslagerstraat 12
1825 GJ Alkmaar - Tel (+31) 06-54272345 - email: info@nextlevelfishing.nl

www.nextlevelfishing.nl

NIPRO Hengelsport
Rijperweg 48

St. Maarten ('t Rijpje)
0226 - 39 40 55

www.niprohengelsport.nl

Openingstijden: ma t/m do: 09.00 - 18.00 uur
vr: 09.00 - 21.00 uur • za: 09.00 - 17.00 uur

De grootste Hengelsportspecialist 
van Noord Holland ‘SINDS 1991’
1200 m2 Hengelsport MEGA Store

Bezoek ook eens onze webshop! 
Voor 15.00 u besteld = volgende werkdag in huis!
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Fotoverslag Bosbaan karperwedstrijd
In het weekend van 21 en 22 maart 2015 vond op de Bosbaan de vermaarde individuele 

karperwedstrijd plaats. Maar liefst 70 deelnemers streden om de overwinning. Uiteindelijk 

werden er 19 vissen gevangen waarvan de grootste 24 pond op de schaal bracht. Jasper de 

Graaf was spekkoper met niet minder dan vijf karpers met een totaalgewicht van 33,9 kilo! 

Jaap Que werd tweede met twee karpers met een gewicht van 16,2 kilo en Manolito Feenstra 

landde de grootste vis (12,1kg) en werd daarmee derde. Een fotoverslag van een koud, maar 

zeer geslaagd weekend.

We kunnen beginnen!

Heb jij al wat?

Culinaire hoogstandjes aan de ‘baan’

een goedgevulde prijzentafel

Herman Sentrop geeft de laatste instructies

De vissen beginnen te bijten

De AHV boSbAANWeDStRijD WeRD geSpoNSoRD DooR: pollARD bAitS, Flexible 
CARpFiSHiNg eN My pRoDuCtS bAitS.
De WeDStRijDCoMMiSSie beStoND uit: SiMoN eNgelS, SiegFRieD CouVee, geRRie VAN DeR SliNk, SANDeR kuNSt 
eN HeRMAN SeNtRop.

een echte, ouwe bosbaanvis 

Met een gerafelde staart

Het laatste uurtje!

De wedstrijdleiding 

maakt de stand op

een mooie, jonge spiegel

De zon breekt door tijdens de prijsuitreiking

De winnaars!

Voorzitter paul kok is aanwezig voor de uitreiking
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Cor Spinhoven is zonder meer één van Mokums meest markante personen, een man met een 

verhaal, een bijzonder verhaal. Velen kennen hem als hengelbouwer, zelfs tot ver buiten de 

landsgrenzen is hij beroemd om de kwaliteit die hij op zijn 63e nog steeds weet te leveren. 

Hoogste tijd voor de redactie van VISSEN dus om hem eens aan de tand te voelen, te vragen 

naar zijn verleden en zijn plannen voor de toekomst.

15

‘Ik�ben�er�geboren,�ik�zal�er�dood-
gaan�ook’,�aldus�Cor�op�de�niet�
heel�zinnige�eerste�vraag:�‘Waar�
ben�je�geboren�Cor?’�Amsterdam�
natuurlijk,�zelfs�een�dove�kan�
dat�horen.�Op�de�grens�van�de�
Jordaan,�in�de�Marnixstraat,�zag�
Cornelis�Johannes�Wilhelmus�in�

Cor Spinhoven
In gesprek met…

1952�het�levenslicht.�Tegenwoor-
dig�woont�hij�samen�met�zijn�
vriendin�Ellen�boven�zijn�zaak�aan�
de�Willem�de�Zwijgerlaan,�zijn�
zoon�Sebastiaan,�of�zoals�Cor�‘m�
noemt:�‘Sebassie’,�is�alweer�29�en�
natuurlijk�allang�uitgevlogen.�Op�
zijn�vijfde�startte�Cor’s�carrière�als�

hengelaar,�met�zijn�vriendjes�ging�
hij�‘visjes�vangen’�met�een�schep-
netje�in�de�grachten.�Meestal�
deden�zij�dat�vanaf�woonboten,�
nadat�hij�bijna�verzoop�in�de�Da�
Costakade�en�op�het�nippertje�
werd�gered�door�de�bewoner�
van�de�woonark,�besloot�hij�een�
echte�hengel�te�scoren.�Maar�deze�
volglashengel�had�slechts�drie�
oogjes!�‘Veuls�te�weinig!’�En�zo�
kwam�het�dat�de�kleine�Cor�op�zijn�
achtste�zijn�eerste�hengeloogje�
monteerde,�met�ijzergaren.�De�
geboorte�van�een�hengelbouwer.

Een bonte jeugd
Buurman�Bronkhorst�neemt�de�
kleine�Spinhoven�mee�naar�de�
Bosbaan,�in�de�voeremmer�zit�rog-
gebrood�met�stroop�en�Bronkhorst�
‘flavoured’�dat�stiekem�na�met�zijn�
geheime�ingrediënt:�Rum.�Met�een�
schuifloodje�en�een�roodwitballetje�
als�waker�verschalken�zij�menig�
karper�op�de�Baan.�Om�er�voor�te�
zorgen�dat�de�voerbal�niet�van�de�
haak�zou�vliegen�bij�het�inwerpen,�
gebruikten�zij�een�dreg,�we�praten�
anno�1964.�Op�zijn�15e�rondt�Cor�
zijn�opleiding�scheepskok�af�aan�
de�LTS�in�Noord�en�gaat�direct�op�
de�wilde�vaart.�Veertien�maanden�
varen�en�dan�twee�maanden�thuis:�
‘Ja�man,�die�eerste�reis�man,�eerst�

moest�ik�naar�Singapore�vliegen,�
daar�aanmonsteren�en�toen�naar�
Australië,�door�naar�India�en�nog�
even�een�vrachie�dumpen�in�Zuid-
Afrika.’�Dit�gaat�5�jaar�goed.�Als�
hij�thuis�is�dan�vist�hij�graag�op�
de�Nieuwe�Meer,�met�de�pen�op�
snoekbaars.�Na�wat�omzwervin-
gen�belandt�Cor�op�zijn�22e�op�de�
reparatieafdeling�van�Albatros.�Het�
zaadje�dat�15�jaar�eerder�geplant�
werd�kan�nu�tot�volle�wasdom�
komen.

Albatros
Onder�leiding�van�de�legenda-
rische�Nelis�Vogel�(opa�van�de�
huidige�eigenaar�van�Albatros�
–�Max�Vogel)�en�Gerard�Verburgt�
leert�hij�de�kneepjes�van�het�vak.�
Ook�Hennie�Heinz�van�de�Elands-
gracht�brengt�hem�de�beginselen�
van�de�hengelbouwkunst�bij.�Een�
jaartje�later�stapt�Cor�over�naar�
Hengelsport�Peeters�aan�de�Prins�
Hendrikkade,�daar�begint�hij�pas�
echt�goed�hengels�te�bouwen.�
Fameuze�vissers�als�Mattemaker,�
Langhenkel,�De�Winter�en�Kowski�
vissen�met�zijn�hengels.�Zijn�vrije�
tijd�vult�hij�verder�graag�met�wor-
stelen,�karate�en�krachttraining;�
‘ja,�ik�slikte�wel�’s�wat,�als�je�groot�
wilt�worden�kom�je�er�niet�met�

alleen�gewichtheffen.’�Nog�steeds�
heeft�Cor�een�imposant�figuur,�
niet�iemand�met�wie�je�ruzie�moet�
krijgen.

CJW
‘Waar�perfectie�eindigt…’�luidt�
de�slogan�van�zijn�winkel�die�hij�
in�1981�opende.�Dat�klinkt�een�
beetje�arrogant,�maar�er�is�geen�
woord�van�gelogen.�Iedere�hengel�
in�elk�rek�is�een�pronkstukje,�het�
vakmanschap�is�voelbaar,�een�
echte�liefhebber�begrijpt�dat.�Een�
hengel�bij�Cor�is�niet�goedkoop,�
alles�is�handwerk�en�er�wordt�
geen�concessie�gedaan�aan�de�
kwaliteit�van�de�materialen.�‘In�de�
beginjaren�was�het�niet�aan�te�sle-
pen,�toen�begon�net�de�massale�
uittocht�van�karpervissers�naar�
Frankrijk.�Bossen�hengels�gingen�
die�kant�op.’�Tegenwoordig�is�
het�duidelijk�minder,�volgens�Cor�
heeft�dat�verschillende�oorzaken:�
‘De�recessie�helpt�niet�mee,�er�zijn�
nu�veel�meer�hengelbouwers�en�
iedereen�pikt�een�graantje�mee�
en,�daar�moet�ik�eerlijk�in�zijn,�de�
fabriekshengels�van�tegenwoor-
dig�worden�steeds�beter,�daar�
kan�ik�niet�tegen�concurreren.’�Hij�
moet�het�nu�vooral�hebben�van�
echte�liefhebbers,�verzamelaars�

en�vaste�klanten.�En�streetfishers,�
die�groep�heeft�zijn�unieke�serie�
Mosquito�hengels�ontdekt�en�dat�
is�zowat�een�hype�aan�het�wor-
den,�deze�‘muggen’�zijn�dan�ook�
echt�likkebaardend�mooi!

Wat zijn je plannen Cor?
‘Ik�ben�nu�63�en�ik�ga�door�tot�
mijn�zeventigste,�dan�heb�ik�er�55�
jaar�opzitten,�dan�is�het�wel�mooi�
geweest.’�De�klanten�die�juist�de�
winkel�binnen�zijn�gelopen�vangen�
dit�half�op�en�reageren�verschrikt:�
‘Je�gaat�toch�niet�stoppen�Cor?’

VERSCHRIKKELIJK!
Als�Cor�gevraagd�wordt�of�hij�
nog�wat�wil�toevoegen�reageert�
hij�opeens�heel�fel:�‘Ja,�dat�wil�
ik�wel,�zet�dit�er�maar�in…�Ik�ben�
100%�tegen�de�Europese�Unie,�ze�
helpen�alles�om�zeep.�Ik�begrijp�
het�ook�niet,�de�geschiedenis�
heeft�uitgewezen�dat�een�ver-
enigd�Europa�niet�werkt;�eerst�de�
Romeinen,�toen�Napoleon�en�dan�
nog�de�Duitsers.�Stoppen�met�die�
handel!’�� 666

Naast hengels houdt Cor ook van vrouwelijk 

schoon

CjW HeNgelS
Willem de Zwijgerlaan 331
1055 RA Amsterdam
www.cjw-hengels.nl
Tel. 020 – 684 29 12

De meester aan het 

werk

Vaste klant leo blom trekt een CjW-tje krom, Cor showt een ‘houting’…
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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�een�universeel�toepasbare�knoop�die�de�
naam�‘Uni-knoop’�eer�aandoet�en�waarmee�het�mon-
teren�van�haakjes�en�wartels�kinderspel�wordt.�De�
Uni-knoop�is�door�zijn�eenvoud�een�gewaardeerde�
en�veel�gebruikte�knoop�binnen�de�sportvisserij.�Er�
zijn�zelfs�hengelsporters�die�deze�Uni-knoop�met�de�
ogen�dicht�en�in�het�donker�kunnen�toepassen.�Met�
een�variant�op�deze�Uni-knoop�kan�men�zelfs�voor-
slag�of�nylon�lijnen�aan�hoofdlijn�bevestigen�maar�
daarover�later�meer.
Je�start�door�de�lijn�door�het�oog�van�de�wartel�of�
haak�te�halen,�vervolgens�maak�je�een�lus�met�het�
uiteinde�van�de�lijn�bij�het�oog�van�de�haak�of�war-
tel.�Maak�de�lus�niet�te�groot!�Er�zijn�nu�twee�paral-

Sjoerd Schrassen

lel�lopende�lijnen�en�de�lus�ontstaan,�nu�is�het�een�
kwestie�van�wikkelen,�onder-�of�bovenlangs�maakt�
geen�verschil.�Wikkel�een�keer�of�6�rond�deze�twee�
parallel�lopende�lijnen�en�door�de�gemaakte�lus.�Na�
6�wikkelingen�verlaat�de�lijn�de�lus�en�op�die�plaats�
houd�je�het�geheel�tussen�je�vingers�vast.�Met�de�
andere�hand�trek�je�rustig�aan�de�hoofdlijn�en�voor�
de�knoop�zich�sluit,�zorg�je�dat�het�geheel�goed�
bevochtigd�is.�Nu�nog�even�stevig�aantrekken�en�het�
overtollig�stukje�lijn�afknippen.�Een�superknoop!
Zou�u�graag�een�andere�sportvisknoop�in�uw�vereni-
gingsblad�terug�willen�zien?�Mail�de�naam�van�deze�
knoop�naar�ahv@ahv.nl�onder�vermelding�van�‘Kno-
pen�onder�de�loep’�en�wie�weet.� 666
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HENGELSPORTWINKEL.COM
Nummer 1 in hengelsportartikelen

De Ronde Venen-Hengelsportwinkel.com
Herenweg 237, 3645 DM Vinkeveen, Tel.nr.: 0297 - 261301, E-mail: info@Hengelsportwinkel.com

Prologic C.O.M. 
Micro Pod 
3 Hengels

voor slechts 
€ 59,99

Trend Cayenne Oval 50”
van € 119,95 voor € 79,95

(losse overwrap extra leverbaar)

Trend Galaxy S 3+1
Beetmelderset

nu voor € 69,95

Skarp 8Poot Bedchair
van € 289,95
voor € 179,95

Skarp Arm Chair
(tot 125 Kg.)

voor slechts € 89,95

Prologic Sensora 
(3+1) beetmelderset 
van € 239,95 voor de 
ongelovelijke prijs van 

slechts € 129,99
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De�graskarper�is�een�vissoort�die�
niet�inheems�is�voor�Nederland,�
het�is�een�exoot.�Door�uitzettin-
gen�komen�ze�hier�en�daar�wel�
voor,�ook�in�enkele�slotenstelsels�
en�meertjes�in�Amsterdam.

Doordat�ik�als�jonge�jongen�
veelvuldig�met�de�korst�viste�op�
gewone�karper,�ontdekte�ik�al�
snel�een�paar�van�die�plekjes�in�
Amsterdam�Nieuw-West.�In�de�
loop�der�jaren�is�er�echter�zoveel�
veranderd�dat�ik�eigenlijk�niet�
had�verwacht�dat�de�graskarpers�
die�ik�toen�zag�er�nu�nog�zouden�
leven.�Maar�daar�bleek�niets�van�
te�kloppen.�Onlangs�liep�ik�te�
wandelen�met�mijn�trouwe�vier-
voeter�langs�één�van�deze�water-
tjes,�en�wat�zie�ik?�Twee�enorme�
graskarpers!�Ik�stond�perplex,�
wat�een�bakken�en�wat�zagen�ze�
er�gezond�uit!�Ik�stond�er�bij�en�ik�
keek�er�naar.

Het�vissen�zit�bij�mij�in�het�bloed�
en�ik�besluit�om�direct�naar�huis�
te�gaan�om�een�hengel�op�te�
halen,�vastbesloten�om�één�van�

Foto’s: google earth

deze�twee�gigantische�duikboten�
te�vangen.�Drie�kwartier�later�
ben�ik�er�weer�en�tuur�naar�het�
leliebed�waar�de�vissen�eerder�
lagen.�Ze�zijn�weg!�Ik�ga�ze�zoe-
ken,�urenlang�loop�ik�voorzichtig�
langs�het�water�en�het�begint�al�
te�schemeren.�Maar�dan�zie�ik�
iets�groots�en�‘zilvers’�langzaam�

bewegen�langs�een�onderwater�
liggende�tak,�dat�moet�één�van�
de�graskarpers�zijn!

Voorzichtig�laat�ik�mijn�brood-
korst�zakken,�maar�de�vis�toont�
geen�enkele�interesse.�Ik�geef�
niet�op,�na�een�dik�half�uur,�het�is�
al�donker�en�ik�zie�eigenlijk�niets�
meer,�loopt�mijn�lijn�opeens�strak�
en�ik�sla�uit�reflex�aan,�hangen!�
De�vis�klapt�drie�keer�keihard�op�
het�water�en�speert�er�dan�van-
door.�Gelukkig�voor�mij�zwemt�de�
graskarper�de�obstakelvrije�kant�
van�de�sloot�in�en�kan�ik�na�een�
spannend�gevecht�de�graskarper�
mijn�schepnet�in�sturen.�

Ik�ben�superblij�met�deze�gewel-
dige�vangst,�als�de�vis�op�de�
onthaakmat�ligt�doe�ik�alles�in�
een�razend�tempo.�Graskarpers�
kunnen�niet�zoveel�hebben,�ik�
meet�haar�snel,�maar�laat�het�
wegen�in�het�belang�van�de�vis�
achterwege.�Even�later�zwemt�het�
machtige�lijf�van�114cm�de�sloot�
weer�in�en�verdwijnt�uit�zicht.�
Wat�een�heerlijke�visavond�was�
dit!� 666
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In�een�hengelsportwinkel�of�op�
een�visbeurs�hoor�je�wel�eens�
sportvissers�met�elkaar�praten.�
Technieken,�stekken�en�vangsten�
passeren�de�revue�en�die�gesprek-
ken�zijn�vaak�doorspekt�met�vak-
jargon.�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!

Shot on the hook
Een�mooie�Engelse�term�die�
steeds�vaker�wordt�gebruikt�bin-
nen�de�karpervisserij.�Het�is�fei-
telijk�een�heel�eenvoudig�stukje�
naaigaren�met�daarop�een�klein�
knijploodje�van�bijvoorbeeld�
0,1�gram.�Dit�alles�gemonteerd�op�
de�haakbocht.�Juist�door�dit�mini-

male�gewichtje�zal�de�haakpunt�
sneller�draaien�naar�de�onderlip�
wanneer�deze�wordt�opgepakt�
door�een�karper.�De�vis�krijgt�nau-
welijks�de�kans�om�de�haak�uit�te�
spugen.�Zeker�op�de�drukbeviste�
Amsterdamse�wateren�waar�de�
vissen�het�klappen�van�de�zweep�
wel�kennen,�kan�deze�methode�
extra�vissen�opleveren.

Justus
De�wat�oudere�
Amsterdamse�
visser�behoeft�
hier�geen�uitleg�
over,�die�kennen�
dit�spul�maar�al�
te�goed.�Justus�
bestaat�al�meer�
dan�30�jaar�
en�is�één�van�
de�allereerste�
lokvoeren�die�
op�de�markt�

kwam.�In�de�jaren�’80�stond�het�
woord�‘Justus’�gelijk�aan�de�term�
‘lokvoer’,�net�zoals�de�merknaam�
Vim�gebruikt�werd�voor�schuur-
middel�en�Vaseline�nog�steeds�
veel�bekender�is�dan�de�naam�
‘petroleumzalf’.�Inmiddels�is�
Justus�één�van�de�vele�soorten�
en�smaken�die�er�tegenwoordig�
bestaan.�Toch�is�en�blijft�Justus�
een�witvismagneet�eerste�klas�
en�zal�een�succesvolle�witvisser,�
naast�een�pakje�paneermeel�en�
wat�havermoutvlokken,�altijd�een�
zakje�Justus�in�zijn�tas�hebben.

Jerken
Een�woord�dat�is�over�komen�
waaien�uit�Amerika�en�dat�een-
voudigweg�‘trekken’�betekent,�of�

beter�gezegd;�korte�rukjes�geven.�
Jerken�doe�je�met�een�jerkbait,�
dat�is�een�veelal�groot�stuk�kunst-
aas�zonder�zwemlip.�Die�zwemlip�
geeft�normaal�gesproken�de�actie�
aan�het�kunstaas,�omdat�deze�nu�
dus�ontbreekt�moet�de�visser�zelf�
het�kunstaas�‘tot�leven�brengen’�
door,�inderdaad,�korte�rukjes�te�
geven.�Omdat�jerkbaits�vaak�wat�
zwaarder�zijn�worden�ze�gevist�
met�een�speciale�hengel,�de�
baitcaster�genaamd.�Hier�hangt�
geen�molen�onder,�er�zit�een�reel�
bovenop.�Door�de�vele�harde�
tikken�die�je�geeft�zou�een�as�van�
een�molen�krom�getrokken�kun-
nen�worden,�daar�heb�je�bij�een�
reel�veel�minder�last�van.� 666

Visjargon�in�gewone�mensentaal

Sander Kunst

bam, 114 cm op de korst!

Zouden hier graskarpers zwemmen?

‘Shot on the hook’ 

Foto: boudewijn Margadant

Nog steeds een 

perfect voertje

Handgebouwde jerkbaits van Amsterdamse 

makelij
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Een andere hoek

Rolf Bouman

Naast�een�pot�koffie,�een�zak�
broodjes�en�een�schepnet,�behoort�
een�goede�camera�tegenwoordig�
vaak�ook�tot�de�standaard�uitrus-
ting�van�de�gemiddelde�sportvis-
ser.�Je�wilt�immers�je�vangsten�
vastleggen�voor�het�nageslacht!?�
Of�direct�delen�op�FaceBook,�Insta-
gram�of�misschien�heb�je�wel�een�

Uitg
elic

htWinkeliers rondom 
Amsterdam uitgelicht 

Van Tol Dier XL
Wiegerbruinlaan 83
1422 Cb uithoorn
0297 - 56 41 26
www.vantoldierxl.nl

Johan�van�Tol�is�gek�op�dieren,�
had�hij�tot�vorig�jaar�twee�dieren-
winkels�in�Uithoorn,�sinds�een�
half�jaar�is�hij�de�trotse�uitbater�
van�Van�Tol�XL,�ruim�900�vier-
kante�meter�dierbenodigdheden�
waarvan�bijna�100�meter�aan�hen-
gelsportartikelen.�Zijn�rechterhand�
Lian�de�Beukelaer�is�al�15�jaar�
werkzaam�bij�Johan�en�is�de�hen-
gelsportspecialist.

In�tegenstelling�tot�sommige�
koele�mega-winkels�overvalt�je�bij�
Van�Tol�meteen�een�soort�gevoel�
van�huiselijkheid,�dat�heeft�met�de�
inrichting�te�maken,�maar�vooral�
ook�met�het�bijzonder�vriende-
lijke�personeel.�Johan�vertelt�hoe�
het�allemaal�is�ontstaan:�‘Mijn�
overgrootvader�was�molenaar�

In de nieuwe serie ‘Winkeliers rondom Amsterdam 

uitgelicht’ reist de redactie deze keer af naar 

Uithoorn. Daar bevindt zich sinds december vorig 

jaar Van Tol Dier XL aan de Wiegerbruinlaan.

op�de�korenmolen�’t�Lam,�hij�
verkocht�zaden,�granen�en�natuur-
lijk�melen.�Toen�mijn�vader�Jan�
de�boel�overnam�begon�hij�een�
winkel�in�veevoer,�ome�Herman�
besloot�er�wat�visspulletjes�bij�te�
verkopen,�dat�was�in�de�jaren�’70.’

‘Omdat�we�nu�op�een�industrie-
terrein�zitten�in�plaats�van�in�het�
centrum�van�Uithoorn,�hebben�we�
minder�passanten.�Klanten�komen�
doelbewust�naar�ons�toe.�Veel�
kinderen�komen�hier�hun�eerste�
hengeltje�kopen,�dat�stellen�we�
trouwens�zelf�samen,�het�moet�
wel�goed�zijn�natuurlijk’,�aldus�
Lian,�‘voorts�hebben�we�veel�
Poolse�vissers,�er�zijn�er�hier�in�de�
regio�(Schiphol,�bloemenveiling)�
veel�werkzaam.�Wat�ons�opvalt�is�

dat�zij�bijna�allemaal�
op�z’n�Nederlands�vis-
sen,�Catch�&�Release�
dus.’
De�hengelsportafdeling�is�
vooral�gericht�op�karper-�en�
roofvissers,�maar�uiteraard�zijn�er�

Uitg
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Het laatste wat een voorntje ziet?

een vis en fluitenkruid, een andere hoek…

blog?�Het�merendeel�van�die�zoge-
naamde�man-vis-foto’s�is�meestal�
redelijk�standaard.�Een�blije�visser�
die�recht�in�de�lens�kijkt�met�een�
vis�die�netjes�en�in�vol�ornaat�van�
de�zijkant�gekiekt�is.�Prachtige�
foto’s,�maar�probeer�eens�wat�
anders.�Gewoon�omdat�het�kan.
Waarom�zou�je�de�hele�vis�foto-

graferen?�Neem�nu�eens�die�
snoekbaarsfoto�in�dit�artikel,�je�ziet�
alleen�een�kop,�een�oog�en�een�
tritsje�aan�scherpe�grijptanden.�
De�vanger�is�van�ondergeschikt�
belang�in�deze,�de�schoonheid�van�
deze�nachtmerrie�voor�elk�voorntje�
staat�voorop.�

De�karperfoto�is�een�ander�voor-
beeld,�ook�hier�kijkt�de�vanger�
niet�in�de�camera,�daarmee�wordt�
de�aandacht�direct�op�de�karper�
gevestigd.�Het�feit�dat�de�achter-
grond�onscherp�is�helpt�natuurlijk�
ook�mee.�Om�dat�te�bereiken�heb�
je�echter�een�spiegelreflex�camera�
nodig�en�dat�is�wel�een�behoorlijke�
investering.�Maar�zelfs�met�een�
compactcamera�of�een�redelijke�
telefoon,�is�het�mogelijk�om�goeie�
foto’s�te�maken.�Probeer�het�eens�
vanuit�een�andere�hoek,�je�zal�zien�
dat�je�foto’s�meer�gaan�‘leven’�en�
dat�het�onderwerp,�de�vis�dus,�
de�hoofdrol�speelt.�En�dat�is�toch�
waar�het�om�gaat?� 666

johan en lian!

ook�voldoende�witvismaterialen�
voorhanden.�‘Houd�onze�website�
in�de�gaten’,�meldt�Johan�op�
de�valreep,�‘dit�jaar�doen�wij�6�
themadagen�waarvan�er�eentje�in�
het�teken�van�de�hengelsport�zal�
staan,�heel�leuk!’

Of�je�nu�op�zoek�bent�naar�wor-
men,�maden,�boilies�of�kunstaas,�
bij�Van�Tol�Dier�XL�kan�je�6�dagen�
per�week�terecht,�ook�voor�de�
VISpas�van�de�AHV!� 666

een prachtige zaak!
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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�16.00�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�W.A.C.�
Auee�heeft�
zijn�prijs�
reeds�in�
ontvangst�
mogen�
nemen.

Ben
 ik d

at?



BERlok EN JaxoN: 
traditie & gedeelde passie!
Twee bedrijven die elkaar gevonden hebben in meerdere opzichten. Berlok, met 45 jaar ervaring in de 
wedstrijdvisserij en de productie van topkwaliteit voer en aas, en Jaxon met haar 30 jaar ervaring in meerdere 
disciplines hengelsport en het vervaardigen van betaalbare topmaterialen die aan strenge eisen moeten 
voldoen. Onze passie voor de hengelsport stond aan de basis van onze ondernemingen en nog altijd staan wij 
wekelijks aan de waterkant vanwege diezelfde passie. Berlok / Fish Star verdeelt vanaf nu de producten van 
Jaxon in de Benelux vanuit haar magazijn en showroom in Maurik.

louis Berendsen en Minie van Dijk (Berendsen lokvoeders ‘Berlok’): 
“Berendsen Lokvoeders ‘Berlok’ staat garant voor kwaliteit en versheid. Het voer dat we produceren bestaat uit 
hoogwaardige ingrediënten zodat de consument ook een eerlijk en betrouwbaar product koopt. Bij ons is het 
motto dat kwaliteit niet altijd duur hoeft te zijn. In deze visie hebben we ook het merk Jaxon gevonden.”

andrzej Podeszwa (Jaxon B.V.): 
“Jaxon is inmiddels 30 jaar sterk aanwezig in de internationale hengelsportwereld. We vormen een van de 
grootste hengelsportondernemingen van Centraal Europa met producten in elke hengelsportdiscipline. 
Ons credo is: ‘Betrouwbaarheid en kwaliteit voor een concurrerende prijs’. En dat garanderen we. Testteams 
met de beste sportvissers voelen onze producten stevig aan de tand voordat ze in de winkels liggen.”

BERlok en JaxoN winkeliers:
Hengelsport Heerhugowaard
Hengelsport Kuperus in Leek
Hengelsport de Bok in Bemmel
Fauna in Raamsdonksveer
Sam’s Hengelsport in Leiden
Nipro Hengelsport in Sint Maarten
Hengelsport Wagensveld in Rhenoy
De Ronde Venen in Vinkeveen
Koopman Hengelsport in Benneboek
Amazona in Leerdam
Janssen en Janssen in Hechtel-Eksel
B&G Hengelsport in Zeist
De Pelgrim in Apeldoorn
Flipper Hengelsport in Alphen aan de Rijn
Hemu Hengelsport in Krimpen aan de IJssel

Paddy Hengelsport in Voorburg
Lauren’s Visvrienden in Houten
Goedvolk in Haarlem
Hengelsport Danny Trading in Zutphen
Welkoop in Huissen
John Kooij Hengelsport in Schoonhoven
Nullens Hengelsport in Bree
Hengelsport van der Ven in Dordrecht
Rix Hengelsport in Hardenberg
Van Vreede Hengelsport in St-Michielsgestel
Moby Dick Lopik
De Zwarte Vogel in Den Haag
Hengelsport Nijkerk
Hengelsport van der Niet in Noordwijkerhout
The Fisher King in Elten
CarpCompany in Doetinchem

Traditional in Utrecht
Hannissen in Veenendaal
Faunaland in Zaltbommel
De Visvriend in Wolvega
Hengelsport Dronten
’t Guppy in Ede
Hoving Hengelsport in Hilversum
De Ara in Stadskanaal
Kuipers in Ittervoort
Van Pelt in Woudrichem
Pet’s Place in Tiel
Kuper Center Klazienaveen
Eurotakle Roermond
Hengelsport Land in Surhuisterveen
Hengelsport Amstelveen
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