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Contributie 2015
Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot automatische incasso, 
is bij deze editie van VISSEN magazine de factuur voor uw contributie 2015 
bijgesloten. Betaal op tijd en voorkom verhoging! De AHV zorgt er voor dat u 
uw VISpas 2015 op tijd in huis heeft.

Beste leden,

Voor�u�ligt�alweer�het�laatste�AHV�VISSEN�maga-
zine�van�2014,�het�jaar�is�voorbij�gevlogen.�Voor�de�
AHV�was�het�een�zeer�bewogen�jaar.�Het�nieuwe�
bestuur�dat�onlangs�aantrad,�stelt�zich�in�deze�edi-
tie�uitgebreid�voor.�En�wat�dacht�u�van�de�nieuwe�
website?�De�laatste�nieuwtjes�zijn�daar�altijd�als�
eerste�te�vinden:�www.ahv.nl�

Naast�veel�verenigingsnieuws,�is�er�in�dit�nummer�
natuurlijk�ook�plaats�voor�artikelen.�Een�vissoort�
die�nog�niet�eerder�de�revue�passeerde�in�VISSEN�
komt�aan�bod;�aan�de�hand�van�Marc�Borst�gaan�
we�hardervissen�in�de�havens�van�Amsterdam,�
heel�spannend�en�leerzaam.�De�karper�krijgt�aan-
dacht�in�het�fotoverslag�van�een�zeer�geslaagde�
SKP-wedstrijd�en�Wouter�Koziolek�legt�uit�hoe�je�
veilig�en�productief�op�snoek�kunt�vissen�met�dood�
aas.

Terug�van�weggeweest�is�‘Amsterdamse�winkeliers�
uitgelicht’,�de�redactie�gaat�op�bezoek�bij�De�Jongh�
Hengelsport�in�de�Indische�buurt.�Daarnaast�dit�
keer�veel�informatie�over�technieken,�knopen�en�
natuurlijk�is�‘Amsterdam,�de�diepte�in…’�ook�weer�
van�de�partij.�

Wat�gaat�de�winter�doen?�Wordt�het�net�zo’n�
zwoele�als�de�laatste?�Dat�biedt�dan�namelijk�per-
spectieven�voor�de�Amsterdamse�visser.�Naast�een�
hengel,�een�lijn,�een�haak�en�aas�is�vloeibaar�water�
een�vereiste�om�te�kunnen�vissen.�De�witvissers�
kunnen�hun�lol�op�wanneer�zij�de�grote�winterscho-
len�hebben�gevonden,�en�dat�geldt�dan�natuurlijk�
ook�meteen�voor�de�snoekvissers.�Vind�de�‘witjes’,�
dan�weet�je�meteen�waar�de�snoeken�uithangen.�
De�geharde�karpervissers�gaan�ook�deze�winter�
weer�door,�weer�of�geen�weer,�kou�of�geen�kou.�Er�
moet�gevist�worden!

Maar�wees�gerust!�Ook�in�2015�bulken�de�wateren�
van�ons�Amsterdam�nog�met�veel�mooie�vissen.�
Die�garantie�kan�ik�wel�geven.�Ik�wens�eenieder�
fijne�feestdagen,�een�veilig�oud�en�nieuw,�en�
natuurlijk�een�gezond�en�visrijk�2015�toe!� 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur
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nDe schuwe harders in de havens van Amsterdam

Ik heb er jaren over gedaan en het is afgelopen zomer gelukt! 

Begin juli vang ik eindelijk een harder. Sterker nog, met drie vissen 

uit drie sessies achter elkaar scoor ik een soort ‘harderhattrick’. 

Jarenlang deed ik het fout, maar nu lijkt het er op dat ik de Dr. 

Bibber onder de Nederlandse vissen door heb.

Tekst Marc Borst, foto’s Petra de Boer

Het�vissen�op�harders�doe�ik�al�
jaren,�als�alternatief,�tijdens�de�
traditioneel�slechte�lenteperiode�
aan�zee.�Ik�ben�voornamelijk�
een�zeevisser,�de�zuidpier�is�m’n�
‘thuisstek’,�maar�ik�vis�ook�wel�in�
het�sluizengebied�en�het�Noord-
zeekanaal.�Er�komen�hier�drie�
soorten�voor:�de�diklipharder,�de�
dunlipharder�en�de�goudharder.�
In�de�havens�zwemmen�vooral�
dunlipharders�rond.�Erg�succesvol�
was�ik�echter�niet.�Ik�probeerde�
allerlei�tips�uit�die�ik�op�inter-
net�vond�of�van�andere�vissers�
kreeg,�maar�de�talrijke�harders�
negeerden�mijn�(lok)aas�en�bleven�
voedsel�van�de�stenen�schrapen.�
Of�ze�vluchtten�omdat�ik�te�wild�
bewoog,�met�of�zonder�de�hengel.�
Na�een�paar�keer�vissen,�gaf�ik�het�
voor�dat�jaar�dan�maar�op�en�ging�
weer�naar�de�pier�om�gullen,�of�de�
inmiddels�gearriveerde�gepen�en�
makrelen�te�vangen.

Een nieuwe vismaat
Een�paar�jaar�geleden�ontmoette�
ik�via�het�internet�Nicolas.�Ook�
een�Amsterdammer�en�een�erva-
ren�zoetwatervisser.�We�werden�
vismaten�en�ik�kon�hem�tips�
geven�over�het�zeevissen�vanaf�
de�pier.�Vorig�jaar�ging�hij�gericht�
op�harder�vissen�en�boekte�al�vrij�
snel�zijn�eerste�successen.�Niet�
bij�de�sluizen�of�in�het�Noordzee-
kanaal,�maar�in�het�havengebied�
van�Amsterdam…
Dat�jaar�vangt�Nicolas�zijn�eerste�
harder�al�op�28�april.�Al�gauw�ga�
ik�een�keer�mee�om�te�kijken�hoe�
hij�de�zaken�aanpakt.�We�struinen�
rond�in�de�buurt�van�de�Houtha-
vens�en�vinden�op�diverse�plekken�
harders,�die�alweer�niet�op�het�
voer�reageren.

ADHD
Het�vissen�op�harders�is�eigenlijk�
simpel,�vergelijk�het�met�vlokvis-
sen�op�ruisvoorn�of�karper.�Maar�
dan�op�een�meter�of�twee�uit�de�
kant.�Je�moet�dus�wel�álles�echt�
goed�doen,�Dr.�Bibber�straft�elk�
foutje�van�de�visser�genadeloos�
af!�Maak�langzame,�behoedzame�
bewegingen,�laat�geen�schaduw�
of�rare�manoevre�van�je�eigen�sil-
houet�of�de�hengeltop�boven�het�
water�zien,�‘ga�op’�in�de�omge-
ving,�dat�soort�dingen.�Hardervis-
sen�lijkt�me�lastig�voor�vissers�
met�ADHD.

Materiaal
Een�groot�voordeel�is�dat�je�voor�
deze�visserij�weinig�materiaal�
nodig�hebt.�Ik�gebruik�een�drie�
meter�lange�spinhengel�(10-35�
gram)�of�een�lichte�karperhengel.�
Op�m’n�molentje�zit�30/00�nylon�
en�ik�maak�een�onderlijntje�van�
27/00�fluorcarbon.�Haakje�Gama-
katsu�LS-3513F,�maatje�6,�bleek�
een�goede�keus�om,�verstopt�in�
een�vlok�brood�of�een�korstje,�
harders�te�foppen�en�te�haken.�
Nicolas�vist�overigens�wel�wat�
lichter:�12/00�gevlochten�lijn,�17/00�
fluorcarbon�onderlijn�en�een�ste-
vig�witvishaakje�maat�10.�Volgens�

hem�heb�je�met�licht�materiaal�
minder�last�van�‘spugers’.�Een�
vlokdobbertje,�afgesteld�op�een�
diepte�van�pakweg�40�centimeter,�
completeert�het�geheel.�Een�ste-
vig�(karper)schepnet�is�sterk�aan�
te�bevelen.�Het�twintig�jaar�oude�
schepnetje�dat�ik�nog�had�uit�m’n�
zoetwaterperiode,�is�echt�een�paar�
maatjes�te�klein.�

Aas
Het�aas�komt�uit�de�supermarkt�
en�kan�prima�van�de�goedkoopste�
merken�zijn.�Met�een�heel�brood,�
een�pak�havermout�en�een�blik�
kattenvoer�kan�je�gerust�twee�
uur�voeren�en�vissen.�Dat�is�ook�
wel�de�tijdsduur�die�je�een�stek�
mag�geven,�langer�blijven�heeft�
meestal�niet�zoveel�zin.�Ofwel�de�
brasems�en�de�grondels�hebben�
dan�de�voerplek�ontdekt�of�er�is�
een�harder�gevangen�en�dan�is�de�
hele�school�vertrokken.�

De eerste
Afgelopen�zomer�verpest�een�
langdurige�noordelijke�wind�m’n�
zeevisserij�vanaf�de�zuidpier.�Tijd�
dus�voor�het�alternatief.�Nicolas’�
harderteller�staat�inmiddels�op�
zeven.�Het�is�al�juli�en�lekker�zon-

nig�en�warm.�Aangekomen�op�de�
plek�in�de�haven,�blijken�er�geluk-
kig�harders�rond�te�zwemmen.�
Meters�van�de�kant�maak�ik�het�
lokvoer�met�water�gereed:�haver-
mout,�kattenvoer,�snippertjes�wit-
brood�in�een�bakje.�Ik�kneed�goed�
zodat�de�voerdeeltjes�zo�klein�
mogelijk�worden.�De�gedachte�
hierachter�is�dat�het�water�‘lekker’�
gaat�smaken�voor�de�vissen,�maar�
dat�er�eigenlijk�weinig�te�eten�valt.�

Ik�sluip�naar�de�pluk�gras�waar-
achter�ik�me�vissend�zal�verschui-
len�en�begin�kleine�handjes�lok-
voer�en�stukjes�brood�te�gooien.�
Terwijl�ik�de�hengel�optuig,�speur�
ik�het�water�af�naar�activiteit.�De�
harders�beginnen�na�een�tijdje�
‘de�smaak’�op�te�merken.�Steeds�
enthousiaster�zwemmen�ze�in�het�
rond�en�beginnen�stukjes�brood�
naar�binnen�te�zuigen.�In�het�hel-
dere�water�zijn�de�bewegingen�
goed�te�volgen.�Ook�pakken�ze�af�
en�toe�een�korstje�van�het�opper-
vlak.�Het�is�bloedspannend�als�
ik�voorzichtig�m’n�vlokdobbertje�
zo�ver�mogelijk�over�de�school�
gooi�en�rustig�tussen�de�azende�
harders�laat�drijven.�Bij�de�eerste�
aanbeet�zie�ik�dat�de�harder�een�

slimme�‘spuger’�is.�In�een�fractie�
van�een�seconde�gaat�de�vlok�in�
en�weer�uit�de�bek.�

Maar�uiteindelijk�komt�er�eentje�
met�meer�durf�(of�domheid?)�en�
sta�ik�vervolgens�ruim�tien�minu-
ten�lang�met�een�zeer�kromme�
hengel.�Ook�wordt�de�slip�van�de�
molen�regelmatig�aangesproken:�
sportvissersgenot!�Opvallend�
genoeg�zwemmen�een�aantal�
harders�mee�met�de�gehaakte�
vis.�Aan�het�eind�van�de�dril�zijn�
ze�allemaal�weg.�Als�de�vis�zich�
overgeeft�en�zich�op�z’n�zij�naar�de�
kant�laat�trekken,�sta�ik�klaar�met�
m’n�veel�te�kleine�schepnetje.�De�
vis�aan�de�lijn�omhoog�hijsen�is�
uitgesloten.�Het�landen�zal�‘met�
de�hand’�moeten�gebeuren.�En�
met�een�geslaagde�kieuwgreep�
weet�ik�de�vis�omhoog�te�tillen.�
YES!�Mijn�eerste�harder�en�met�66�
cm�nog�een�mooie�ook!

Vissen�op�harder�is�niet�moeilijk.�
Het�enige�dat�je�hoeft�te�doen�
is�geen�fouten�maken�en�veel�
geduld�hebben.�Succes!� 666

Muurvast in het scharnier…

Meer informatie over vissen op 
harders? Surf dan naar: 
www.vissenmetmarc.wordpress.com

Dr. Bibber!

Geduld en geen fouten maken…

De dril van een harder is spectaculair!
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Paul Kok (69 jaar) 
Voorzitter

Paul�heeft�
bijna�50�
jaar�aan�
bestuurs-
ervaring,�
zo�was�
hij�onder-
meer�
10�jaar�
bestuurs-
lid�van�de�

Kamer�van�Koophandel�in�Amster-
dam.�Op�het�hoogtepunt�van�zijn�
carrière�runde�hij�maar�liefst�drie�
succesvolle�bedrijven�waaronder�
een�groothandel�in�bevestigings-
materialen,�een�chemisch�bedrijf�
en�een�firma�gespecialiseerd�in�
industriële�reiniging.�Paul�is�door�
interim�voorzitter�Ton�van�der�
Meché�gevraagd�de�organisatie�
van�de�AHV�op�orde�te�brengen.�
Ondanks�dat�Paul�geen�visser�is,�
pakt�hij�deze�uitdaging�met�beide�
handen�aan!�Zijn�motto�luidt:�‘de�
ellende�de�deur�uit!’

Piet Breedijk (61 jaar) 
Secretaris

Piet�is�
een�oude�
bekende�
binnen�de�
organisa-
tie.�Hij�is�
al�bijna�
een�halve�
eeuw�
lid�van�
de�ver-

eniging�en�zat�ook�nog�in�de�
Ledenraad�van�’83�tot�‘93.�Nu�zijn�
pensioen�nadert�heeft�hij�besloten�
zich�meer�te�willen�inzetten�voor�

de�AHV.�Public�relations�is�Piets�
sterke�kant,�hij�geeft�aan�dat�de�
vereniging�er�voor�de�leden�is�
en�dat�de�tijd�van�individualisten�
maar�eens�over�moet�zijn.�Als�fer-
vente�snoekbaarsvisser�luidt�het�
motto�van�Piet:�‘catch�&�release’…

Paul Köhnen (46 jaar) 
Penningmeester

Net�als�
Paul�Kok,�
is�Paul�
Köhnen�
door�Ton�
van�der�
Meché�
gevraagd�
zich�op�te�
werpen�
voor�een�

bestuursfunctie.�Paul�is�geen�vis-
ser,�zijn�kracht�ligt�op�financieel�
gebied�en�op�online�marketing.�
Zijn�doelstelling�is�om,�samen�
met�de�rest�van�het�bestuur,�de�
vereniging�financieel�gezond�te�
maken�en�daarna�meer�aandacht�
te�besteden�aan�de�diverse�moge-
lijkheden�die�internet�biedt.�Het�
motto�van�Paul�luidt:�‘geniet,�je�
leeft�maar�één�keer!’

Robert van der Hoek (50 jaar) 
Bestuurslid

Robert�
is�een�
keiharde�
werker,�
zijn�motto�
luidt�niet�
voor�
niets:�
‘niet�
ouwehoe-
ren,�maar�

Nieuws van de bestuurstafel
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Hengelsport 2000 gaat verhuizen!
Na�15�jaar�de�sportvissers�in�Amsterdam-Oost�
(en�ver�daarbuiten!)�vakkundig�bediend�te�heb-
ben�in�de�winkel�aan�het�Chr.�Huygensplein,�is�
Hengelsport�2000�uit�z’n�spreekwoordelijke�jasje�
gegroeid.�Bob�Pijnaker�en�kersverse�compagnon,�
zoon�Danny,�hebben�een�prachtig�nieuw�pand�
gevonden�op�steenworp�afstand�aan�de�Kruiden-

hof�in�Diemen.�In�het�voorjaar�van�2015�zal�er�
worden�verhuisd,�houd�de�website�van�de�winkel�
in�de�gaten�voor�het�laatste�nieuws:�
www.hengelsport2000.com

In�de�volgende�editie�van�VISSEN�magazine�meer�
aandacht�voor�de�nieuwe�winkel!� 666

Het nieuwe bestuur heeft er zin in!

Meer vierkante meters en GRATIS parkeren!

Op woensdag 2 juli 2014 is er tijdens de Algemene Ledenvergadering in De Burcht bij Artis, 

een nieuw bestuur gekozen. In deze editie van VISSEN stellen de bestuursleden zich voor.

aanpakken.’�Robert�is�al�ruim�35�
jaar�lid�van�de�Amsterdamse�en�
noemt�zichzelf�een�allround�vis-
ser.�Naast�zijn�werk�als�brandstof-
handelaar,�is�Robert�een�fanatiek�
duiker�die�reeds�vele�mooie�foto’s�
en�filmpjes�heeft�gemaakt�van�de�
Amsterdamse�onderwaterwereld.�

Rick van Wees (29 jaar) 
Aspirant bestuurslid

Rick�
is�één�
van�de�
jongsten�
van�het�
bestuur,�
maar�zeer�
zeker�niet�
de�minst�
ambiti-
euze.�Als�

Service�Level�Manager�bij�KPN�is�
hij�dagelijks�bezig�met�regelen,�
sturen�en�het�tevreden�houden�
van�klanten�en�opdrachtgevers.�
Rick�is�ruim�15�jaar�lid�van�de�AHV�
en�zijn�passie�voor�het�vissen�ver-
taalt�zich�vooral�naar�het�karperen�
op�afstand.�Rick’s�motto�luidt:�‘ga�
altijd�voor�het�hoogst�haalbare!’

Nick de Groote (29 jaar) 
Aspirant bestuurslid
Nick�is�van�beroep�brandweer-

man,�
zijn�vrije�
tijd�vult�
hij�met�
veelvuldig�
sporten�
en�natuur-
lijk�met�
vissen.�
Net�als�
bij�leef-

tijdgenoot�Rick,�gaat�zijn�interesse�
vooral�uit�naar�het�karperen.�Hoe-
wel�hij�zeker�niet�vies�is�van�een�
grote�vis,�haalt�hij�toch�meer�vol-
doening�uit�het�vangen�van,�vaak�

iets�kleinere,�vissen�op�minder�
voor�de�hand�liggende�stekken.�
Zijn�belangrijkste�reden�om�toe�
te�treden�tot�het�bestuur:�‘roepen�
vanaf�de�zijlijn�kan�iedereen,�ik�

vond�het�tijd�om�de�handen�uit�de�
mouwen�te�steken�en�de�vereni-
ging�daadwerkelijk�te�helpen’.�Het�
motto�van�Nick�luidt:�‘vissen�is�
meer�dan�vangen.’� 666
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Vreemd�genoeg�zijn�er�nauwelijks�
roofvissers�in�Nederland�die�echt�
gericht�op�baars�vissen.�Nog�gek-
ker�wordt�het�als�je�bedenkt�dat�
baars�één�van�de�meest�voorko-
mende�Nederlandse�zoetwatervis-
sen�is.�In�elk�kanaal,�slootje,�zand-
afgraving�en�ga�zo�maar�door,�kun�
je�baars�vangen.�Zelf�kies�ik�voor�
het�water�dat�onder�de�AHV�valt.�
In�dit�artikel�weid�ik�uit�over�het�
baarsvissen�met�pluggen,�en�alles�
wat�er�bij�komt�kijken!

Adrenaline-Freak
Zoals�de�titel�al�doet�vermoeden;�
ik�vis�het�liefst�op�baars�met�plug-
gen.�Niet�dat�ik�niet�met�shads�
vis,�integendeel,�maar�zelf�verkies�
ik�meestal�pluggen�boven�shads.�
Baars�is�zoals�jullie�misschien�wel�
weten�een�echte�rover�en�abso-

8

luut�niet�bang�om�een�wat�grotere�
prooi�te�pakken.�De�kleinere�prooi�
kun�je�met�pluggen�uitstekend�
nabootsen.�Met�pluggen�kun�je�
in�mijn�ogen�snel�en�tactisch�een�
stek�afvissen,�op�zoek�naar�de�
ideale�waterlaag.�Ook�is�het�vis-
sen�met�pluggen�spectaculair,�
het�geeft�een�adrenalinestoot�van�
jewelste�als�je�voor�je�voeten�je�
mini-plugje�volgt�en�er�plotseling�
een�dikke�baars�overheen�ziet�
schuiven!�Dat�is�gewoon�Kicken,�
met�een�hoofdletter�K!

Uitrusting
Voor�deze�visserij�moeten�we�
een�bepaald�evenwicht�vinden�
in�de�keuze�van�de�hengel.�De�
hengel�moet�strak�genoeg�zijn�
om�het�plugje�binnen�te�vissen,�
want�sommige�pluggen�kunnen�
erg�hard�trekken�aan�de�hengel.�
Maar�ook�wil�ik�zelf�nog�wel�een�
aardige�sport�hebben�als�ik�een�
mooie�baars�haak.�Qua�lengte�
is�2,40�meter�ideaal,�we�vissen�
immers�vanaf�de�kant�en�moge-
lijkerwijs�over�obstakels�langs�de�
waterkant.�Met�een�hengel�van�
minimaal�2,40�meter�kun�je�dus�
je�kunstaas�goed�actie�geven�op�
hoge�kades�en�steigers�plus�de�
gehaakte�vis�sturen�als�dat�nodig�
is.�Wat�betreft�werpgewicht�is�
een�hengel�tot�15�gram�voor�de�
allround�pluggen�geschikt.�Heel�
veel�zwaarder�zul�je�nauwelijks�
hoeven�vissen.�De�molen�is�ook�
een�belangrijk�aspect.�Zelf�vis�ik�

met�een�1000-serie�molen�met�
een�wat�hogere�inhaalsnelheid,�je�
draait�het�aas�wat�sneller�binnen�
dan�bij�de�visserij�met�pluggen�
op�bijvoorbeeld�snoek.�Uiteraard�
wordt�er�met�een�gevlochten�
hoofdlijn�gevist�met�een�trek-
kracht�van�5�kg�en�een�dikte�van�
10/00�mm.�Aan�het�uiteinde�knoop�
je�een�fluorcarbon�onderlijn�
met�een�dikte�van�25/00�mm�tot�
30/00�mm�of�een�soepel,�stalen�
onderlijntje�als�er�snoek�aanwezig�
is.�Aan�de�fluorcarbon�onderlijn�of�
de�stalen�onderlijn�komt�een�klein�
snaplock�speldje�in�maatje�0�zodat�
je�gemakkelijk�van�kunstaas�kunt�
wisselen.�

Pluggenselectie
Zoals�je�weet�is�baars�een�actieve�
jager.�En�daar�moeten�wij�als�
baarsvissers�ons�op�afstemmen.�
Met,�in�mijn�geval,�de�juiste�plug-
gen.�Pluggen�zijn�er�in�duizenden�
verschillende�soorten,�maten,�
kleuren�en�gewichten.�Ik�beperk�
me�tot�het�kleinere�en�lichtere�
segment�van�3�tot�6�cm.�Dit�is�de�
perfecte�afmeting�als�het�om�het�
nabootsen�van�een�prooivis�gaat.�
Als�ik�dan�ook�ga�vissen�op�baars�
heb�ik�standaard�een�vijftal�soort�

pluggen�mee�die�het�voor�mij�
altijd�wel�doen.�Het�moet�wel�heel�
gek�lopen�wil�je�hiermee�geen�vis�
vangen!

1.�Een�diepduikend�plugje�zonder�
ratel�(Salmo�Hornet�4�cm),�dit�is�
eigenlijk�het�allround�basisplugje�
wat�in�iedere�kunstaasdoos�zou�
moeten�voorkomen.�Je�kunt�hem�
rustig,�snel�of�twitchend�vissen�
wat�baars�altijd�wel�uitlokt�om�‘m�
te�grijpen.

2.�Diepduikend�plugje�met�ratel�
(Illex�Diving�Chubby�3,8�cm).�
Feitelijk�hetzelfde�concept�als�de�
Salmo�Hornet,�maar�dan�met�een�
flinke�agressieve�ratel�erin.�

3.�Een�diepduikend�2-delig�ratel-
plugje�(Rapala�Jointed�Shadrap�
4�cm).�Ook�weer�hetzelfde�idee�als�
met�de�Salmo�Hornet,�alleen�een�
tweedelige�plug�met�de�zogeheten�
Distracted�Baitfish�actie.�Dit�geeft�
een�natuurlijke�weergave�van�een�
gewonde�prooivis.�Ook�zit�er�in�dit�
plugje�weer�een�snoeiharde�ratel.�

4.�Zinkende�ratelaar�(Rapala�
RippinRap�5�cm).�Voor�als�de�
baars�niet�actief�jaagt�kun�je�met�
dit�liploze�plugje�eens�flink�de�
baars�wakker�gaan�schudden�wat�
wel�eens�een�aanbeet�wil�uitlok-
ken!

5.�Ondiepduikende�slashbait�
(Rapala�X-Rap�6�cm).�Voor�als�de�
baars�in�de�hogere�waterlagen�
aan�het�jagen�is.�Vis�ik�dit�aasje�
30�cm�onder�het�wateroppervlak,�
waardoor�hij�goed�te�volgen�is,�
dan�krijg�ik�geregeld�spectaculaire�
aanbeten!�

Waar vind je de vis?
Goed,�ik�heb�jullie�nu�een�beetje�
geïnformeerd�over�het�materiaal�
en�het�aas�waarmee�je�de�baars�
kan�belagen.�Maar�waar�vind�je�de�
baars�nu?�Eigenlijk�is�het�antwoord�
simpel,�overal�waar�er�onderbre-
kingen�in�het�water�liggen.�Daar�
geven�baarzen�duidelijk�voorkeur�
aan.�Denk�bijvoorbeeld�aan�plek-

ken�waar�mensen�een�bouwwerk�
in�het�water�hebben�geplaatst,�
zoals�fonteinen,�steigers,�brug-
gen,�jachthavens,�damwanden�en�
sluizen.�Maar�ook�de�natuurlijke�
habitat�zoals�rietkragen,�overhan-
gende�takken,�plantenbedden�en�
bodemverschillen�bieden�moge-
lijkheden.�Geregeld�zwemmen�
baarzen�rondom�deze�‘afwijkingen’�
in�grote�scholen�bij�elkaar,�op�zoek�
naar�een�maaltje,�vaak�merk�je�al�
gauw�dat�je�midden�in�een�school�
vist�als�ze�als�een�dapper�leger�je�
plugje�aan�het�volgen�zijn!�Waar�
ik�zelf�ook�altijd�erg�naar�op�zoek�
ben�als�ik�op�jacht�ben�naar�de�
baars�is�stroming,�baarzen�hou-
den�namelijk�erg�van�constante�
stroming.�Het�werkt�als�het�ware�
als�een�soort�magneet�op�baarzen.�
Meestal�zijn�het�ook�de�actieve�
baarzen�die�je�als�eerste�vangt.�
Vang�je�dus�op�een�bepaalde�plek�
geen�vis�of�heb�je�geen�actie,�dan�
is�de�kans�erg�groot�dat�ze�er�een-
voudigweg�niet�liggen�en�zul�je�
dus�op�zoek�moeten�gaan�naar�de�
volgende�stek.�

Tot slot
Baars�is�een�ontzettend�leuke�en�
spectaculaire�vis�om�te�vangen.�En�

in�bijna�elk�soort�water�zwemmen�
ze�rond.�Dus�schroom�niet�en�ga�
dat�vrije�uurtje�van�werk�of�school�
even�staan�gooien�met�plugjes�en�
verbaas�je�over�de�vangsten�en�de�
adrenaline�die�er�vrijkomt!�Pak�je�
hengel,�stap�op�de�fiets�of�pak�de�
benenwagen�en�vang�kneiters�van�
baarzen!�Succes!� 666

Baa
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ssenPluggen op baars!
De Baars, een roofvis die in mijn ogen dé sportvis is van Nederland. 

Zijn sierlijke uiterlijk wat uitstekend gepaard gaat met de stoere 

looks. Want zeg nou zelf… Een baars is gewoon een hele stoere vis 

om te vangen! Waarom? Daar zul je snel genoeg achter komen!

Max Blankenzee

Kleine plugjes, 

dikke baarzen!

Gulzig!

Soms is het helemaal los…



vissen, nummer 5, december 2014magazine

In de serie ‘Amsterdamse winkeliers uitgelicht’ reist 

de redactie deze keer af naar de Indische buurt. 

Daar bevindt zich aan de Javastraat De Jongh 

Hengelsport. 

Uitg
elic

ht

De�Jongh�Hengelsport�staat�bij�
veel�buurtbewoners�ook�wel�
bekend�als�Dierenspeciaalzaak�
De�Jongh.�De�ruime�winkel�aan�
de�Javastraat�is�opgedeeld�in�een�
zeer�uitgebreid�dierenwinkelge-
deelte�en�ruim�100�vierkante�meter�
hengelsport.�
In�1957�openden�vader�en�moeder�
De�Jongh�op�nummer�107�een�
winkel�die�zich�vooral�toelegde�
op�duivenvoer.�Zoon�Arie,�inmid-
dels�61�jaar,�nam�in�het�midden�
van�de�jaren�’80�de�zaak�over�en�
staat�inmiddels�al�ruim�45�jaar�in�
de�zaak.�Vier�jaar�geleden�kwam�
Yukyo�Houthuijzen�stage�lopen�
voor�zijn�studie�Dierverzorging,�
dat�beviel�zo�goed�dat�hij�na�afron-
ding�van�zijn�opleiding�in�dienst�is�
getreden.�Yukyo�is�behalve�een�all-
round�‘dierenkenner’,�vooral�een�
aquariumspecialist.�Tegenwoordig�
beslaat�de�winkel�de�nummers�
103,�105�en�107�en�mag�met�recht�
groot�genoemd�worden.
Beide�heren�zijn�ook�sportvis-

sers;�bedrijft�Arie�de�‘hengelarij’�
voornamelijk�recreatief,�Yukyo�
is�wat�gedrevener.�Hoewel�hij�
alle�vissoorten�en�methodes�leuk�
vindt,�gaat�zijn�hart�toch�uit�naar�
de�afstandsvisserij�op�karper.�In�de�
winkel�kan�iedere�sportvisser�zijn�
hart�ophalen;�een�goed�gesorteerd�
roofvisassortiment,�een�hele�wand�
vol�met�karpermaterialen,�witvis-
spulletjes,�alles�is�aanwezig.�De�
heren�De�Jongh�en�Houthuijzen�
zijn�echter�nog�niet�tevreden,�ze�
zijn�vast�voornemens�om�in�het�
komende�jaar�de�karperhoek�uit�te�
breiden�en�de�materialen�voor�de�
zeevisser�fors�aan�te�vullen.

De�vraag�die�de�redactie�altijd�stelt�
luidt�‘hoe�ondervind�je�de�concur-
rentie�van�internet?�Webshops�
dus?’�Volgens�Arie�valt�dat�enorm�
mee�‘de�mensen�komen�hier�bin-
nen�omdat�ze�de�spullen�die�ze�
willen�hebben�hier�kunnen�zien�
en�vasthouden,�dat�vindt�men�
prettig.�Natuurlijk�geven�wij�ze�

ook�advies,�dat�gaat�wat�lastig�via�
een�webshop.’�Yukyo�benadrukt�
ook�dat�er�zoiets�als�de�‘gunfac-
tor’�bestaat�‘klanten�weten�dat�ze�
hier�altijd�goede�service�krijgen�
en�geholpen�worden�als�er�een�
probleem�is,�dan�gunnen�ze�je�ook�
wat,�die�paar�kwartjes�verschil�
maakt�dan�echt�niet�uit.’
Behalve�buurtbewoners�komen�
er�ook�veel�klanten�uit�Purmerend�
en�Zaanstad,�dat�is�opvallend.�
Veel�snoekbaarsvissers�komen�
van�heinde�en�verre�op�de�grote�
diepvrieskist�van�De�Jongh�Hen-
gelsport�af,�deze�zit�vol�met�verse�
bliek�en�mooie�spiering.�Tenslotte�
wil�Arie�kwijt�dat�er�enorm�veel�
jeugd�op�zijn�hengelsportwinkel�af�
komt,�‘ik�denk�dat�ruim�50%�van�
mijn�klandizie�uit�jongeren�bestaat�
en�dat�biedt�natuurlijk�goede�
vooruitzichten�voor�de�toekomst,�
vissen�leeft,�zeer�zeker�bij�de�
jeugd.’� �666

Amsterdamse winkeliers 
uitgelicht

Arie en Yukyo voor de winkel

Heel veel sportvismaterialen!

De Jongh Hengelsport
Javastraat 103-107
1094 HC Amsterdam
020 - 468 86 60
http://dierenspeciaalzaakdejongh.nl/
dierenspeciaalzaakdejongh@gmail.com
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Wat�het�mooie�weer�wel�niet�voor�
invloed�op�de�vangsten�kan�heb-
ben!�Er�werd�nog�geen�fractie�
gevangen�in�vergelijking�met�de�

SKP-wedstrijd groot succes!
De door de karpercommissie georganiseerde en langzamerhand 

traditionele SKP-wedstrijd werd in het laatste weekend van 

september uitgevochten. Ieder deed dat op z’n eigen manier en op 

z’n eigen water en stek. Hoofdsponsor Martin SB stelde maar liefst 

25 kilo boilies ter beschikking om te verdelen over de winnaars.

voorgaande�edities,�terwijl�het�
aantal�deelnemers�groter�was.�
Deze�keer�deden�er�45�karpervis-
sers�mee.�In�totaal�werden�er�22�

spiegelkarpers�gevangen�waarvan�
er�6�van�AHV-boezemwater�kwa-
men.�Over�de�winnaar�hoefde�niet�
gediscussieerd�te�worden.�Mark�
van�den�Berg�meldde�3�project-
spiegels�van�de�boezem.�Goed�
voor�9�punten.�Met�die�vangst�
dingt�Mark�ook�mee�voor�de�pres-
tigieuze�SKP-cup:�de�hoofdprijs�
voor�de�in�dat�weekend�door�heel�
Nederland�en�België�gehouden�
wedstrijd.�Mark�had�ondermeer�
een�fraaie�Valkenswaardspiegel�
van�95�cm�bij�15,7�kilo.�Een�bij-
zondere�AHV-projectspiegel�vis�

Ieder jaar een SKP-wedstrijd?
Vanwege het grote succes en de animo van veel Amsterdamse karpervissers, zal de karpercommissie onderzoeken of de 
SKP-wedstrijd een jaarlijks terugkerend fenomeen kan worden!

die�in�2011�nog�in�het�Gooimeer�
rondzwom.�Sinds�een�jaar�is�de�
vis�weer�terug�in�onze�contreien,�
waarvan�Mark�nu�profiteerde.�

Toch�ging�de�prijs�voor�de�meest�
opmerkelijke�migrant�van�de�wed-
strijd�naar�Edwin�Oosthoek�die�
een�spiegel�op�de�Nieuwe�Meer�
ving�die�de�‘Ronde�van�Amster-

dam’�er�op�heeft�zitten.�Uitgezet�
bij�het�Olympisch�stadion�zwom�
deze�vis�via�de�Weespertrekvaart�
en�Abcoude�richting�Ouderkerk�
en�weer�terug�naar�het�uitzetpunt�
en�daarna�door�de�sluis�naar�de�
Nieuwe�Meer!

De�prijs�voor�de�mooiste�spiegel�
was�naar�het�oordeel�van�de�zaal�

voor�Ralph�Brands�die�in�Tuindorp�
Oostzaan�een�prachtige�2001-rij-
enkarper�wist�te�vangen.�De�extra�
prijs�ging�naar�Janek�Plate�die�op�
de�Bosbaan�een�fraai�beschubd�
spiegeltje�ving.�De�prijzen�werden�
tijdens�de�gezellige�en�informa-
tieve�prijzenavond�in�het�Wapen�
van�Diemen�uitgereikt�door�de�
nieuwe�voorzitter�Paul�Kok.� 666

Mark van den Berg met zijn SKP-dertiger
Een mooie vis levert een mooie prijs op!

Edwin Oosthoek met een nomadische spiegel

Ook voor Edwin een paar zakken Martin SB!

Janek Plate met 
zijn prachtige 
Bosbaan spiegel!

Uiteraard legt Joris Weitjens uit waarom een SKP-wedstrijd zo leuk is

De aanwezigen zijn als altijd zeer geboeidJanek kan weer even voort
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Het najaar is begonnen en de snoektijd kom steeds dichterbij! In geval van een gemiddelde 

tot strenge winter, staan bij mij de maanden december t/m februari volledig in het teken 

van snoek. Ik ben opgegroeid in de polder en daar werd veel met levend aas gevist. Wat 

een sensatie! Dijkslootjes werden uitgekamd met een drijver, een enkele haak en een 

blankvoorntje als aas. De tijden van levend aas zijn echter voorbij. Wat nu?

Wouter Koziolek

Dood is ok!
Wat�met�levend�aas�mogelijk�
was,�is�met�dood�aas�net�zo�leuk�
en�effectief!�De�aanpak�blijft�ook�
bijna�hetzelfde,�we�proberen�zo�
veel�mogelijk�stekken�per�dag�af�
te�vissen.�Ik�gebruik�een�simpele�
maar�zeer�doeltreffende�montage�
die�bovendien�100%�‘slik�proof’�
is.�De�afgelopen�3�jaar�hebben�we�
nog�nooit�een�vis�gehaakt�die�de�
haak�geslikt�had!�Dat�we�af�en�toe�
een�vis�misslaan,�kan�de�pret�niet�
drukken.

15

Stekhoppend�op�snoek

Een succesvolle sessie
Het�is�begin�januari�2013�en�de�
temperatuur�begint�fors�te�dalen,�
wat�inhoudt�dat�de�snoeken�zich�
gaan�verzamelen�in�de�buurt�
van�scholen�witvis.�Net�als�in�de�
strenge�winter�van�2012,�besluiten�
Boudewijn�en�ik�om�vol�gas�op�
snoek�te�jagen�met�doodaas.�Om�
08.30�uur�staat�de�dampende�kof-
fie�klaar�in�huize�Margadant.�Na�
een�stevige�bak,�rijden�we�naar�
het�eerste�van�de�3�wateren�die�
we�die�dag�willen�bevissen.�Bij�
aankomst�schemert�het�nog�een�
beetje�en�maken�we�de�hengels�in�
orde.�Als�aas�gebruiken�we�mid-
delgrote�blankvoorns.�Het�water�
bestaat�uit�een�brede�sloot�die�in�
verbinding�staat�met�een�twee-
tal�meertjes.�Het�is�gemiddeld�
1,5�meter�diep.�Het�aas�wordt�op�
een�20-30�cm�van�de�bodem�aan-
geboden.�Na�een�klein�kwartiertje�
hoor�ik�de�vertrouwde�uitroep:�
‘Wout!�Beet!’�Ik�snel�naar�plaats�
delict�om�de�dobber�onderwa-
ter�te�volgen.�De�aanbeet�is�het�
allermooist�aan�deze�visserij!�Na�
ongeveer�10�seconden�wordt�de�
lijn�voorzichtig�strak�gedraaid�
tot�er�hele�lichte�spanning�op�de�
hengel�staat�en�pas�daarna�wordt�

er�aangeslagen.�Op�deze�manier�
heeft�de�snoek�geen�kans�om�te�
slikken.�Doordat�de�snoek�de�aas-
vis�klemvast�heeft�pakt�de�dreg�
(maat�6)�vrijwel�altijd�vlees.�

Etenstijd!
Na�wat�foto’s�mag�de�80-er�weer�
zwemmen.�Na�een�20-tal�minu-
ten�schiet�mijn�dobber�weg,�ik�zit�
ongeveer�30�meter�bij�Boudewijn�
vandaan.�Het�ritueel�wordt�her-
haald�en�weer�is�het�hangen.�Dit�
keer�een�kleiner�exemplaar,�maar�
niet�minder�mooi.�Na�nog�een�vis�
gevangen�te�hebben,�rijden�we�
naar�de�tweede�stek,�een�uitloop�
van�een�riviertje.�In�het�smal-
ste,�door�bebouwing�omgeven,�
gedeelte,�verraden�diepe�kolken�
de�aanwezigheid�van�jagende�
snoek.�We�beginnen�met�driften�
en�schuiven�langzaam�op�naar�
rechts.�Dit�doen�we�om�en�om,�
zo�zit�de�één�niet�steeds�in�het�
kielzog�van�de�ander�te�vissen.�
Aangezien�we�hier�te�maken�
hebben�met�stroming�ben�je�
continu�bezig�om�je�2�dobbers�
op�de�juiste�plaats�te�houden.�
Het�begint�rustig,�we�krijgen�de�
eerste�50�meter�geen�stootje.�
Uit�het�niets�schiet�er�een�dob-
ber�weg.�We�staan�er�bovenop�
en�zien�het�gebeuren!�Tijdens�de�
dril�schiet�ook�de�andere�dobber�
van�Boudewijn�weg�op�nog�geen�
4�meter�afstand.�Etenstijd!�Het�
zijn�beide�mooie�vissen�waarvan�
één�hoge�en�de�andere�een�lage�
80-er!�Een�tiental�meters�ver-
derop�kruipt�mijn�dobber�tergend�
langzaam�tegen�de�stroom�in�om�
daarna�onder�te�gaan.�Geniale�
aanbeet!�Ik�tel�tot�10,�laat�de�vis�
de�lijn�strak�zwemmen�en�sla�
aan.�Wederom�een�mooie�snoek.�
Het�is�een�gekkenhuis�en�dat�
blijkt�wel�als�we�5�minuten�na�
het�terugzetten�weer�een�aanbeet�
krijgen.�In�2,5�uur�tijd�vangen�we�
op�plek�twee�5�vissen.�De�erva-
ring�leert�ons�dat�aanbeten�vaak�
na�elkaar�volgen,�niet�ver�van�
elkaar�vandaan.�We�leggen�de�
hengels�opgetuigd�achterin�en�
verkassen�naar�stek�3.�

De derde stek
Plek�3,�de�laatste�stek.�Hier�wordt�
veel�gevist,�maar�door�de�sche-
mer�mee�te�pakken�denken�we�
onze�kansen�te�vergroten.�Het�
afgesloten�slotenstelsel�geeft�
niet�zomaar�prijs�en�secuur�
plaatsen�we�de�aasvissen�op�de�
hotspots.�Helaas�kunnen�we�in�
het�licht�geen�aanbeten�forceren.�
Tevergeefs�sleuren�we�nog�een�
paar�ratels�door�het�waterop-
pervlak,�we�hopen�zo�wat�reuring�
te�creëren.�Niets�lijkt�te�werken.�
Tegen�vijven,�onderhand�midden�
in�de�schemer,�ontstaat�er�plots�
leven�in�de�brouwerij.�Witvissen�
springen�af�en�aan�en�de�snoek�
wordt�hierdoor�getriggerd�lijkt�
het�wel.�We�overleggen�en�blij-
ven�nog�3�kwartier.�Een�goede�
beslissing,�want�de�2�dobbers�
dichtbij�de�rietkraag�schieten�na�
elkaar�diep�de�duisternis�in.�Het�
blijft�mooi�om�samen�te�drillen.�
Na�wat�foto’s�en�wat�filmbeelden�
zetten�we�de�vissen�weer�terug.�
Het�is�pikdonker�en�we�pakken�in.�
Beloond�met�verschillende�mooie�
snoeken�kijken�we�terug�op�een�
leuke�en�hectische�sessie.�Er�zijn�
ook�genoeg�sessies�waarbij�het�
er�minder�succesvol�aan�toe�gaat,�
maar�dat�mag�de�pret�niet�druk-

ken.�Elke�sessie�is�anders�en�dat�
maakt�het�zo�leuk!�
Door�mobiel�te�vissen�en�vertrou-
wen�hebben�in�je�eigen�aanpak�is�
er�veel�mogelijk.�Veel�verkassen�
vergroot�niet�alleen�je�kansen,�
maar�is�ook�een�afwisselende�
manier�van�vissen.�Je�krijgt�meer�
feeling�met�verschillende�wateren�
en�weet�op�een�gegeven�moment�
wat�de�betere�omstandigheden�
zijn.�Daarbij�is�het�voor�mij�een�
geruststelling�dat�de�vissen�geen�
kans�krijgen�om�te�slikken�en�
vrijwel�altijd�gehaakt�worden!�
Veel�succes�van�de�winter�en�mis-
schien�komen�we�elkaar�wel�eens�
tegen.� 666

Dubbele aanbeet! 

Hectisch maar 

leuk…

Een hoge tachtiger gaf goede strijd…

Boudewijn met één van de vele, tijdelijke slachtoffers…

Doodazen is net zo spannend als ‘levend-

azen’…
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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’

Met�de�huidige�generatie�gevlochten�lijnen�valt�het�
leggen�van�de�juiste�knoop�soms�niet�mee.�De�lijnen�
worden�steeds�dunner�en�gladder,�het�‘spontaan’�los-
schieten�van�de�haak�doordat�er�een�verkeerde�knoop�
is�toegepast�komt�geregeld�voor.�In�deze�editie�lossen�
we�dat�probleem�op!�Dé�knoop�voor�gevlochten�lij-
nen�waarbij�de�lijn�niet�loskomt�en�de�knoop�niet�aan�
breeksterkte�inboet.�Rik�Hartgers�is�een�kunstenaar�in�
het�leggen�van�dit�soort�knopen,�van�hem�kreeg�ik�dan�
ook�de�tip�hoe�je�het�beste�ultradunne�en�supergladde�
lijnen�veilig�aan�een�haak�met�een�oog�kan�bevestigen.�
De�oplossing�is�eigenlijk�heel�eenvoudig!�Gebruik�
dezelfde�knoop�als�altijd,�maar�voer�deze�dubbel�uit.
Vouw�de�lijn�dubbel�alvorens�deze�door�het�haakoogje�
te�halen.�Daarna�volgen�drie�wikkelingen�over�de�lijn�

Sjoerd Schrassen

en�drie�wikkelingen�terug�richting�de�haak.�Als�je�liever�
meer�wikkelingen�gebruikt,�dan�is�dat�natuurlijk�geen�
probleem,�doe�er�net�zoveel�heen�als�dat�je�ook�terug�
gaat�doen.�De�lus�waarmee�de�knoop�begon�haal�je�nu�
door�de�ruimte�die�voor�het�oogje�is�ontstaan.�Haak�
de�haakbocht�ergens�achter�zodat�deze�bij�het�stevig�
aantrekken�niet�in�je�vinger�schiet.�Het�handvat�van�
een�keukenla�of�een�schaar�werkt�altijd�goed.�Voordat�
je�de�lijn�stevig�aantrekt�is�het�zaak�de�knoop�goed�
te�bevochtigen.�Tenslotte�nog�even�de�uiteinden�kort�
afknippen�en�de�perfecte�gevlochten�lijn�knoop�is�klaar.
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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33. Wateren stadsdeel 
Amsterdam-Noord
witte boekje pag. 15
Geschiedenis:�De�historie�van�
Amsterdam-Noord�begint�in�1393�
wanneer�de�stad�Amsterdam�zeg-
genschap�krijgt�over�het�toenma-
lige�schiereilandje�‘Volewijck’.�In�
de�eeuwen�die�volgden�groeide�
de�bedrijvigheid,�maar�pas�halver-
wege�de�19e�eeuw�werd�er�land�
‘geplempt’�waardoor�de�Buiksloter-
ham�en�de�Nieuwendammerham�
ontstonden.�Na�de�opening�van�
het�Noordzeekanaal�in�1876�kreeg�
Amsterdam�dringend�behoefte�
aan�terreinen�voor�zware�industrie.�
Bekende�bedrijven�als�Draka,�Krom-
hout,�Shell,�Fokker�en�natuurlijk�de�
ADM�en�de�NDSM,�vestigden�zich�
hier.
De�bebouwing�juist�achter�de�noor-
delijke�IJ-oever�wordt�ook�wel�‘tuin-
dorpbouw’�genoemd.�Deze�tuin-

Amsterdam, de diepte in…

Foto’s: Google Earth

dorpen�kenmerken�zich�door�lage�
eengezinswoningen�met�een�tuin�
aan�beide�zijden.�Een�ander�aspect�
van�de�tuindorpen�is�het�vele�groen�
en�het�uitgebreide�slotenstelsel.�
Het�stelsel�tussen�zijkanaal�I�en�het�
Noordhollandsch�kanaal�staat�hier-
mee�in�verbinding.�Het�stelsel�ten�
oosten�van�het�Noordhollandsch�
kanaal�staat�in�verbinding�met�de�
poldersloten�van�landelijk�Noord.
Vismogelijkheden:�De�wateren�in�
Amsterdam-Noord�hebben�nog�
het�meeste�weg�van�een�polder�
met�bebouwing.�De�sloten,�en�een�
enkele�vijver,�zijn�veelal�ondiep�en�
hebben�een�modderige�bodem.�De�
visstand�is�goed�te�noemen.�Roof-
vissers�kunnen�tijdens�het�snoeken�
met�hun�neus�in�de�boter�vallen,�
vangsten�van�zeer�grote�snoeken�
zijn�bekend,�het�merendeel�is�ech-
ter�klein.�De�karpervisser�kan�veel�
plezier�beleven�wanneer�hij�met�de�

penhengel�op�pad�gaat.�De�bredere�
delen�worden�ook�door�afstandsvis-
sers�belaagd.�Houd�bij�het�vissen�
met�vast�lood�wel�rekening�met�de�
modderige�bodem;�lange�onderlij-
nen�en�bijvoorbeeld�het�chodsys-
teem�kunnen�uitkomst�bieden.
Bijzonderheden:�In�de�wateren�
van�Amsterdam-Noord�hebben�
diverse�spiegelkarperuitzettingen�
plaatsgevonden.�In�het�westelijke�
deel�zijn�de�vissen�uitgezet�in�het�
bekende�TOB-meertje,�aan�de�west-
zijde�in�de�Schellingwouderbreek.�
Overigens�is�door�terugmeldingen�
gebleken�dat�de�vissen�zich�over�
het�gehele�gebied�verspreiden.
Conclusie:�De�wateren�in�Amster-
dam-Noord�zijn�goed�bereikbaar�en�
de�visstand�is�prima,�er�zwemt�veel�
kleine�vis,�maar�de�kans�op�een�
joekel�is�zeker�aanwezig.

34A. Wateren 
Centrum
witte boekje pag. 15
Geschiedenis:�De�historie�van�het�
centrum�van�het�huidige�Amster-
dam�begint�rond�het�jaar�1000.�Het�
toen�moerassige�gebied�werd�ont-
gonnen,�hierdoor�dreigde�er�water-
overlast�en�werden�er�dijken�aan-
gelegd�en�werd�er�in�de�13e�eeuw�
een�dam�in�de�Amstel�geplaatst.�In�
de�17e�eeuw�werd�de�karakteristieke�
grachtengordel�aangelegd�voor�
de�gegoede�burgerij,�de�grachten�
fungeerden�als�transportroutes�en�
als�open�riool.�Tegenwoordig�zijn�

de�grachten�schoon�te�noemen,�zo�
schoon�zelfs�dat�Waternet�in�2010�
besloot�om�te�stoppen�met�het�
doorspoelen�van�de�grachten�met�
water�uit�het�IJ�en�het�IJmeer.�Wat�
blijft�is�het�grove�vuil;�fietsen,�win-
kelwagentjes,�bankstellen�en�allerlei�
huishoudelijke�apparatuur�die�op�de�
bodem�liggen�te�wachten�totdat�de�
grote�grijper�van�de�gemeente�het�
verwijderd.�Jaarlijks�wordt�er�zo’n�
550�ton�aan�grof�vuil�geborgen�en�
afgevoerd.
Vismogelijkheden:�De�vismogelijk-
heden�in�de�grachten�zijn�legio.�De�
visstand�is�zeer�goed�te�noemen.�
‘Een�wormpie�zwemles�geven’,�
staat�garant�voor�het�vangen�van�
bijna�alle�soorten�vis.�Opvallend�zijn�
de�grote�baarzen,�de�windes�en�het�
goede�karperbestand.
Bijzonderheden:�Vissen�in�het�cen-
trum�van�Amsterdam�is�een�beleve-
nis�op�zich.�Even�rustig�bijkomen�na�
een�dag�hard�werken�is�echter�niet�
aan�de�orde;�aanspraak�door�buurt-
bewoners,�toeristen�en�ander�volk�is�
eerder�regel�dan�uitzondering.�Houd�
er�rekening�mee�dat�er�bij�de�vangst�
van�een�grote�vis�direct�een�volks-
toeloop�ontstaat.
Conclusie:�De�grachten�van�Amster-
dam�zijn�uniek,�niet�alleen�door�de�
geschiedenis�en�de�algehele�uitstra-
ling,�vooral�ook�door�de�onderwa-
terwereld.�Het�grootste�probleem�
dat�zich�voor�doet�is�‘vast�zitten’,�
neem�dus�voldoende�reservemate-
riaal�mee.

34B. Het IJ
witte boekje pag. 15
Geschiedenis:�Het�IJ�vindt�zijn�oor-
sprong�als�baai�van�de�Zuiderzee.�

De�naam�stamt�af�van�het�Franse�
woord�voor�water�‘eau’.�In�de�Mid-
deleeuwen�werden�er�dijken�langs�
de�IJ-oevers�aangelegd�en�in�1876�
werd�het�IJ�middels�het�Noordzee-
kanaal�verbonden�met�de�Noordzee.�
Vismogelijkheden:�Het�IJ�is�een�
uniek�viswater�van�internationale�
allure.�Ieder�jaar�vormt�het�IJ�
het�decor�voor�één�van�de�wed-
strijden�van�de�NKS-competitie,�
het�Nederlands�Kampioenschap�
Snoekbaarsvissen.�Het�IJ�en�het�
Noordzeekanaal�staan�bekend�om�
de�uitstekende�snoekbaarsstand.�
Iedere�Nederlandse�zoetwatervis�is�
te�vangen�in�het�IJ,�maar�door�de�
zeer�intensieve�scheepvaart�is�het�
lang�niet�altijd�eenvoudig.
Bijzonderheden:�Snoekbaarsvis-
sers�traileren�hun�visbootjes�vooral�
aan�de�noordzijde�van�het�IJ�bij�de�
helling�aan�de�T.T.�Vasumweg.�Er�
wordt�streng�gecontroleerd�op�over-
tredingen!�Het�invaren�van�havens�
is�verboden.�Het�is�tegenwoordig�
wettelijk�verplicht�zoveel�mogelijk�
rechts�te�varen�en�het�‘drijven’�voor�
haven�ingangen�is�niet�toegestaan.�
Voor�meer�informatie:�www.ahv.nl
Conclusie:�Het�IJ�is�een�uitdaging�
voor�iedere�visser.�Kantvissers�
zoeken�het�best�een�luw�hoekje�op,�
die�zijn�er�voldoende.�Bootvissers�
kunnen�echt�grote�aantallen�van-
gen,�houd�wel�de�regels�en�vooral�
het�overige�bootverkeer�goed�in�de�
gaten!

35. Wateren stadsdeel 
Amsterdam-Oost
witte boekje pag. 15
Geschiedenis:�De�bouw�van�de�
Indische�buurt,�grenzend�aan�de�

Dapperbuurt,�kwam�rond�1900�
op�gang�onder�invloed�van�de�
sterke�bevolkingsgroei.�De�Water-
graafsmeer�is�van�oorsprong�een�
polder.�De�bouw�van�IJburg�is�in�
2002�gestart�en�het�binnenwater�
is�dus�relatief�nieuw.�De�wateren�
in�het�Oostelijk�Havengebied�zijn�
vergelijkbaar�met�die�van�het�IJ,�
zie�nummer�34B.
Vismogelijkheden:�De�vismo-
gelijkheden�in�de�Indische-�en�
Dapperbuurt�zijn�beperkt,�het�
lozingskanaal�langs�het�Zeebur-
gerpad�biedt�wel�wat�mogelijk-
heden.�De�Transvaalkade,�die�
over�loopt�in�de�Valentijnkade�en�
uitmondt�in�het�Nieuwe�Diep�is�
interessanter.�Mooie�rietvoorns�
zijn�hier�geen�zeldzaamheid�en�
ook�de�roofvis-�en�karperstand�is�
goed�te�noemen.�De�wateren�in�
de�Watergraafsmeer�zijn�redelijk�
ondiep�en�bulken�van�veelal�kleine�
vis.�Een�oud�karperbestand�zwemt�
er�rondjes.�In�de�afgelopen�decen-
nia�heeft�er�een�paar�keer�een�
geslaagde�paai�plaatsgevonden�
wat�resulteert�in�zogenaamde�
wildbroed-schubs.�In�2013�is�er�
een�kleine�spiegelkarperuitzet-
ting�geweest�om�het�bestand�te�
variëren.�
Bijzonderheden:�Voor�het�Ooster-
park�kunnen�Amsterdammers�van�
65�jaar�en�ouder�die�in�het�bezit�
zijn�van�een�geldige�AHV-VISpas,�
een�speciale�parkvergunning�aan-
vragen�bij�de�AHV.
Conclusie:�De�wateren�in�stadsdeel�
Oost�zijn�divers�en�moeilijk�onder�
één�kopje�te�vatten,�het�beste�
advies�luidt�dan�ook:�stap�op�de�
fiets�en�ga�lekker�vissen!� 666

‘AMSTERDAM, DE DIEPTE In…’
In iedere editie van het AHV VISSEN magazine zullen de komende 
tijd, in chronologische volgorde, vier AHV-wateren worden ‘uit-
gediept’. Wat zijn de bijzonderheden van het water, de historie, 
de toekomst? Wat mag wel, wat mag niet? Welke vissen zijn er te 
verwachten en hoe groot is daadwerkelijk de kans dat je ook wat 
vangt? Om het overzichtelijk te houden heeft de redactie besloten 
om de nummers op de AHV-waterkaart aan te houden. Deze num-
mers refereren aan het Witte Boekje dat u bij uw VISpas dient te 
houden. In VISSEN magazine 4 van september 2014 zijn de wate-
ren 29 t/m 32 besproken. Deze keer zijn de nummers 33 t/m 35 aan 
de beurt. Nummer 34 wordt in twee delen behandeld.
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In memoriam
Op vrijdag 17 oktober is in alle rust overleden Dolf ten 
Have, visserman in hart en nieren. Dolf organiseerde 
voor de vereniging jarenlang viswedstrijden. Dolf, we 
zullen je missen! De AHV wenst de nabestaanden veel 
sterkte toe met dit zware verlies.
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Verslag Algemene Ledenvergadering

1. De waarnemend voorzitter, 
Ton van der Meché, opent de 
vergadering om 20.30 uur.

De�heer�Van�der�Meché�vertelt�
dat�hij�op�verzoek�van�de�Leden-
raad�een�half�jaar�‘op�de�winkel�
heeft�gepast’.�De�AHV�heeft�
echter�een�slagvaardig�bestuur�
nodig�dat�maatschappelijke�ont-
wikkelingen�om�kan�zetten�in�
leuke�activiteiten�die�de�leden�
gezamenlijk�kunnen�onderne-

men.�De�heer�Van�der�Meché�zal�
vanavond�zijn�functie�neerleg-
gen.�De�Ledenvergadering�kiest�
een�nieuwe�Ledenraad.�Aanslui-
tend�aan�de�Ledenvergadering�
zal�er�een�Ledenraadsvergade-
ring�zijn�waarin�de�Ledenraad�
een�nieuw�bestuur�zal�kiezen.�
Indien�er�vanavond�geen�nieuw�
bestuur�wordt�gekozen,�zal�de�
heer�Van�der�Meché�het�lot�van�
de�vereniging�in�handen�van�de�
federatie�leggen.�Als�gasten�zijn�
vanavond�aanwezig:�de�heer�
Bongers,�directeur�van�Sport-
visserij�Nederland,�mevrouw�
Oudshoorn,�bestuurder�van�
Sportvisserij�Nederland,�de�heer�
Bermond,�psycholoog�aan�de�
UvA�en�de�heer�Tromp,�bestuur�
ondersteuner�en�tevens�schrijver�
van�de�beleidsnota�voor�de�AHV.�

De�heer�Dulfer�zal�de�vergade-
ring�verder�leiden�als�technisch�
voorzitter.

2. Instellen van een com-
missie voor het lezen van de 
notulen van deze vergadering

De�heren�Weitjens,�Hendrix�en�
Breedijk�worden�gekozen�in�deze�
commissie.

3. Notulen algemene leden-
vergadering van 8 mei 2012

De�notulen�worden�goedgekeurd.

4. Verslag over het afgelopen 
half jaar

6��De�heer�Van�der�Meché�kreeg�
op�de�Ledenraadsvergadering�
in�december�2013�onverwacht�
het�verzoek�om�interim�voor-
zitter�te�worden.�Met�hulp�van�
onder�meer�de�heer�Dulfer�
en�de�heer�Hendrix�heeft�hij�
in�de�afgelopen�maanden�de�
lopende�zaken�afgehandeld�en�
de�spreekwoordelijke�winkel�
opengehouden.�De�zoektocht�
naar�nieuwe�bestuurskandida-
ten�verliep�moeizaam.�Uitein-
delijk�zijn�nieuwe�kandidaten�
gevonden.

6��Er�loopt�een�onderzoek�van�
de�Dienst�Justis�naar�de�Bij-
zonder�Opsporingsambtenaar�
(BOA)�die�als�ZZP-er�voor�
de�vereniging�werkt.�Om�
mogelijke�misverstanden�te�
voorkomen�heeft�de�AHV�zijn�
werkzaamheden�opgeschort.�
Er�zijn�ook�geen�facturen�
meer�betaald.�De�BOA�heeft�
vervolgens�juridische�stappen�
ondernomen�tegen�de�AHV.�
Deze�procedure�loopt�nog.�
Een�eerste�schikkingsvoorstel�
is�afgewezen.

6��De�Partij�voor�de�Dieren�heeft�
vragen�over�het�sportvissen�
gesteld�aan�het�gemeente-
bestuur�en�lijkt�uit�op�een�
verbod�op�de�sportvisserij.�
De�gemeente�heeft�de�AHV�
gevraagd�om�te�helpen�bij�het�
beantwoorden�van�de�vragen.�
De�heer�Bermond,�psycholoog�
aan�de�UvA,�heeft�voor�de�
AHV�het�rapport�‘vermeend�
vissenleed’�opgesteld,�dat�
ingaat�op�beweringen�van�de�
Dierenbescherming�en�de�Vis-
senbescherming.

6��Het�jaar�2013�is�afgesloten�
met�een�groot�financieel�
tekort.�In�2014�zal�dit�tekort�
naar�verwachting�de�helft�
lager�zijn.

6��Over�de�toekomst�van�de�AHV�

merkt�de�heer�Van�der�Meché�
op�dat�de�vereniging�al�jaren�
kampt�met�een�teruglopend�
ledental.�Tegelijk�groeien�
andere�hengelsportverenigin-
gen�en�neemt�ook�het�aantal�
inwoners�van�Amsterdam�toe.�
De�AHV�doet�iets�niet�goed.�
De�heer�Van�der�Meché�heeft�
in�de�afgelopen�maanden�
gesproken�met�allerlei�perso-
nen�en�organisaties.�Hier�zijn�
veel�nieuwe�ideeën�uit�voort-
gekomen�die�verwerkt�zijn�in�
een�beleidsnota.

5.  Verkiezing Kascontrole-
commissie

De�heren�Breedijk,�Van�der�Vel-
den�en�Buree�worden�gekozen.

6.  Verkiezing Commissie van 
Beroep

De�heren�Dulfer,�Breedijk,�Buree�
en�Lokhoff�worden�gekozen.

7. Verkiezing Ledenraad

De�kandidaten�die�nog�niet�lid�
zijn�van�de�Ledenraad,�hebben�
allemaal�minstens�vijf�steunbe-
tuigingen�ingeleverd�en�zijn�hier-
mee�verkiesbaar.�Eén�kandidaat,�
de�heer�Raggers,�trekt�zich�terug�

uit�de�verkiezing.�Op�de�kandi-
datenlijst�staan�ook�de�namen�
van�tien�Ledenraadsleden�die�
nog�niet�hebben�laten�weten�of�
ze�bereid�zijn�om�opnieuw�in�de�
Ledenraad�zitting�te�nemen.�Van�
deze�leden�geven�mevrouw�Van�
Vliet-Hendriks�en�de�heer�Van�
Iterson�aan�dat�zij�zich�kandidaat�
stellen�voor�de�Ledenraad.�De�
anderen�zijn�niet�herkiesbaar.

De�heer�Lokhoff�verzoekt�om�een�
schriftelijke�stemming,�omdat�het�
over�personen�gaat.�De�heer�Dul-
fer�geeft�aan�dat�hier�vanavond�
eigenlijk�te�weinig�tijd�voor�is.�Hij�
brengt�het�voorstel�van�de�heer�
Lokhoff�in�stemming;�18�mensen�
stemmen�voor,�19�tegen.

De�heer�Dulfer�stelt�voor�om�per�
acclamatie�over�de�hele�kandida-
tenlijst�te�stemmen.�
De�heer�Lokhoff�maakt�bezwaar�
tegen�deze�manier�van�stemmen.�
Hij�wil�dat�de�kandidaten�per�per-
soon�al�of�niet�gekozen�moeten�
kunnen�worden.

Op�voorstel�van�de�heer�Dulfer�
wordt�de�hele�kandidatenlijst�
in�één�keer�aan�de�vergadering�
voorgelegd.�Een�meerderheid�
stemt�in�met�de�kandidatenlijst.�
Alle�46�kandidaten�worden�geko-

zen�in�de�Ledenraad.�Er�melden�
zich�geen�extra�kandidaten.

8. Rondvraag

6��De�heer�Kenemans�stelt�voor�de�
nieuwe�beleidsnota�te�bespreken�
op�de�Algemene�Ledenvergade-
ring.�De�heer�Dulfer�antwoordt�
dat�het�geen�officieel�document�
is,�het�dient�enkel�ter�inspiratie.�
Het�hoeft�niet�vastgesteld�te�
worden.�Alle�aanwezigen�krijgen�
een�kopie�mee.�De�heer�Kene-
mans�vindt�het�een�gemiste�kans�
om�de�nota�niet�te�bespreken.

6��De�heer�Buree�vraagt�wie�de�
heer�Tromp�is.�Antwoord:�hij�
is�door�de�heer�Van�der�Meché�
gevraagd�om�mee�te�denken�
over�het�beleid�van�de�AHV.�Dit�
was�een�betaalde�opdracht.

6��Mevrouw�Vermeer�merkt�op�dat�
het�niet�handig�lijkt�om�iemand�
die�betrokken�is�bij�een�intern�
conflict,�in�de�kascommissie�
te�kiezen.�Zij�doelt�op�de�heer�
Van�der�Velden.�De�heer�Dulfer�
vraagt�of�de�heer�Van�der�Velden�
zich�misschien�wil�terugtrekken�
uit�de�kascommissie.�De�heer�
Van�der�Velden�wil�dit�echter�
niet.

9. De voorzitter sluit de ver-
gadering om 21:30 uur.� 666

Dolf, visser in hart en nieren…

Karperwedstrijden oktober 2014
In het weekend van 3 t/m 5 oktober stonden twee karperkoppelwedstrijden gepland. De wedstrijd op de Amstelveense 
Poel vond, door gebrek aan animo, helaas niet plaats. De wedstrijd op de Sloterplas vond wel doorgang. Zestien koppels 
streden om de eer, maar net als in voorgaande edities, werkte de karper niet mee. Ondanks dat er niets gevangen werd, 
was het een bijzonder gezellige bedoening en werd Herman Sentrop, de organisator, op het hart gedrukt om vooral door 
te gaan met het organiseren van deze unieke wedstrijd. De ruimgevulde prijzentafel werd onder de deelnemers verloot. 
De sponsors: Martin SB, Pollard Baits, Holland Baits, Hengelsport 2000, Hengelsport Willem, Hengelsport Utrecht, Fox en 
Animal Attraction. De wedstrijdcommissie bestond deze keer uit: Bob van Aken, Simon Engels, Siegfried Couvee en Gerry 
van der Slink.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Amsterdamse 

Hengelsport Vereniging (AHV) van 2 juli 2014.

Locatie: De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam

Verslag: D. van Bezooijen (notulist)
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Bent u de gefotografeerde visser in 
de rubriek ‘Zijn wij 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�vrij-
dag�van�9.00�tot�16.00�uur.

De�nieuwe�prijs�is�een prachtig hengelsport
geschenk�beschikbaar�gesteld�door�de�
�Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

De�jonge-
man�uit�de�
vorige�‘Ben�
ik�dat?’�heeft�
zich�niet�
gemeld,�hij�
kan�dit�tot�
het�einde�
van�het�jaar�
nog�doen,�
daarna�ver-
valt�de�prijs.

Zijn
 wij

 dat
?




