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ordBeste leden,

De�lente�is�begonnen�en�de�zomer�is�onderweg!�
Iedereen�snakt�naar�een�beetje�warmte�na�die�lange,�
koude�winter.�Nog�eventjes�en�het�is�20�graden.�
Heerlijk�weer�om�te�vertoeven�aan�de�waterkant.�Dat�
vinden�‘andersoortige’�waterliefhebbers�straks�ook�
en�dus�is�het�zaak�om�elkaar�een�beetje�de�ruimte�
te�gunnen.�Hordes�bootjes,�zwemmende�kinderen�
en�hier�en�daar�een�jetskiër.�Wij�hengelaars�zien�het�
allemaal�gebeuren�en�passen�ons�hier�op�aan.�Strui-
nend�met�een�spinhengel,�achter�de�stokken�op�de�
Bosbaan�of�gewoon�lekker�met�een�vast�hengeltje�in�
een�slootje�prutten.�Laat�die�warmte�maar�komen!

In�deze�editie�beschrijven�twee�auteurs�hoe�zij�hun�
visserij�gaan�aanpakken�als�eind�mei�het�roofvissei-
zoen�weer�van�start�gaat.�Roy�van�Zwieten�opteert�
voor�heel�groot�kunstaas�terwijl�Marcel�de�Ruyter�
juist�kiest�voor�mini-aasjes.�Beiden�zijn�succesvol�
omdat�zij�zich�aanpassen�aan�het�type�water�dat�zij�
belagen.�Over�‘aanpassen’�gaat�ook�het�verhaal�van�
Sander�Timmers,�karpervissend�op�de�Sloterplas�
anticipeert�hij�op�de�omstandigheden�en�weet�zo�
geregeld�zijn�sessie�te�‘redden’.�

Geert�Trompetter�neemt�ons�mee�naar�een�grijs�
verleden�waarin�er�nog�een�gesloten�tijd�bestond�
voor�de�witvis.�Op�een�zeer�beeldende�en�humoris-
tische�wijze�verhaalt�hij�over�zijn�avonturen�op�een�
geheime�stek,�een�verhaal�met�een�knipoog!

De�lente�is�begonnen�en�de�zomer�is�onderweg.�
Mensen,�pak�uw�hengel�en�ga�vissen!�Het�water�in�
Mokum�bulkt�van�de�schubbendragers�die�nodig�
gevangen�moeten�worden.�Lekker�in�het�zonnetje,�
bakkie�koffie�erbij�en�misschien�wel�dit�magazine�
voor�tijdens�de�stille�uurtjes.

Ik�wens�u�allen�veel�lees-�én�visplezier!
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dam.�Om�het�nog�makkelijker�te�maken�de�website�te�vinden�is�er�een�

zogenaamde�QR-code�gemaakt.�Door�deze�code�in�

te�scannen�met�uw�gsm,�bent�u�direct�op�de�web-

site�van�de�AHV!

Meer�informatie�over�de�QR-code:�

http://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code
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senDe eerste dag
Als dit blad in uw bus valt dan duurt het nog een dikke maand. 

De opening van het roofvisseizoen waar alle roofvissers met 

smart naar uitkijken! De laatste zaterdag van mei is het Nationale 

Hengelsportdag, traditioneel de dag dat het nieuwe roofvisseizoen 

begint en we eindelijk onze geschubde rovers weer achterna 

mogen! 

Roy�van�Zwieten

De�hengels�en�reels�zijn�gepoetst�
en�geolied.�De�boot,�trailer�en�
toebehoren�zijn�weer�tiptop�in�
orde�gebracht.�De�dreggen�van�
het�kunstaas�zijn�aandachtig�beke-
ken�en�geslepen�of�vervangen.�We�
mogen�eindelijk�weer�los!

Kriebels
Al�bij�het�eerste�hanengekraai�
staan�we�tot�in�de�puntjes�voorbe-
reid�bij�de�botenhelling.�De�afge-
lopen�nacht�heb�ik�nauwelijks�een�
oog�dicht�gedaan.�Waar�zullen�de�
snoeken�liggen?�Zullen�de�plan-
tenbedden�van�vorig�jaar�weer�
‘hot’�zijn?�Doen�ze�het�vandaag�
op�spinnerbaits�of�prefereren�ze�
doodaas?�Heb�ik�de�accu�van�de�
dieptemeter�wel�in�m’n�viskist�

gedaan?�Wat�vergeet�ik?�Allemaal�
vragen�die�me�de�hele�nacht�wak-
ker�hebben�gehouden.�Het�zijn�de�
welbekende�kriebels�die�mij�het�
slapen�onmogelijk�maken�tijdens�
de�nacht�voor�de�eerste�roofvis-
sessie�van�het�seizoen.�Pas�als�
we�op�het�water�zijn�en�alles�blijkt�
aanwezig�en�niks�vergeten,�dan�
pas�kan�ik�mij�ontspannen.�Dit�is�
van�kleins�af�aan�zo�geweest�en�
dat�zal�nooit�meer�veranderen.

De eerste!
In�de�ochtendschemering�varen�
mijn�vismaat�en�ik�de�plas�op.�We�
gaan�vandaag�vissen�op�een�groot�
plassengebied.�We�kunnen�ver-
schillende�technieken�toepassen.�
Zo�zijn�we�bewapend�met�o.a.�

verticaal�hengels,�sleepstokken�
en�vrij�zware�jerkbaithengels�voor�
het�vissen�met�voornamelijk�grote�
spinnerbaits.�Als�eerste�gaan�we�
met�die�laatste�de�diverse�planten-
bedden�afvissen.�Zo�strategisch�
mogelijk�manoeuvreer�ik�de�boot�
en�laat�deze�in�de�richting�van�
een�plantenbed�driften.�Er�staat�
slechts�een�zuchtje�wind�en�de�
oude�Rana�visboot�doet�zijn�werk�
perfect.�We�vissen�nauwkeurig�de�
randen�van�het�onderwaterveld�af.�
De�spanning�is�groot�en�er�wordt�
nauwelijks�gesproken.�Helaas�
levert�deze�eerste�drift�niets�op.�
We�zetten�koers�naar�de�volgende�
stek.�Deze�bestaat�uit�een�verzon-
ken�eiland�met�her�en�der�slierten�
fonteinkruid.�Een�bewezen�stek�
die�met�een�mooi�icoontje�in�mijn�
GPS�gemarkeerd�staat.�Ik�maak�
een�worp�terwijl�ik�de�boot�wat�
bijstuur,�hij�ligt�nu�netjes�op�koers.�
Met�een�schuin�oog�op�de�GPS�en�
dieptemeter,�vis�ik�mijn�kunstaas�
keer�op�keer�tot�aan�de�top�bin-
nen.�De�boot�drift�mooi�langs�het�
eiland�en�het�ziet�er�veelbelovend�
uit.�Dankzij�mijn�polaroid�bril�en�
het�heldere�water�kan�ik�diep�het�
water�inkijken.�Worp�na�worp�vis�
ik�mijn�spinnerbait�gestaag�bin-
nen�en�zie�mijn�aasje�al�van�verre�
de�boot�naderen.�Na�een�worp�of�
30�gebeurt�het.�Ineens�komt�er�
vanuit�het�niets�een�grote�schim�
onder�de�boot�vandaan�geschoten�
en�knalt�vol�gas�op�het�kunst-
aas!�Met�trillende�knieën�en�een�
woeste�snoek�aan�de�andere�kant�
van�de�lijn�probeer�ik�het�hoofd�
koel�te�houden.�De�vis�is�oersterk�
en�neemt�een�paar�flinke�runs�
maar�dankzij�mijn�zware�materi-
aal�duurt�de�dril�niet�lang.�De�vis�
wordt�snel�onthaakt�en�mijn�maat�
schiet�een�paar�mooie�platen.�
Na�twee�minuten�uit�het�water�
geweest�te�zijn,�mag�ze�alweer�
terug�en�zwemt�ze�met�krachtige�

slagen�weg.�Prachtig!

Baarzen zoeken
Na�een�bakkie�leut�vissen�we�
rustig�verder�en�iets�verderop�
vangen�we�een�kleiner�exemplaar�
en�krijgen�we�wat�volgers�achter�
ons�kunstaas�aan.�De�dag�vor-
dert�en�ik�besluit�de�boot�naar�de�
volgende�spot�te�varen.�Het�plan-
tenbed�aldaar�wordt�nauwkeurig�
uitgevist�maar�er�valt�weinig�actie�
te�beleven.�Ondanks�het�redelijk�
snelle�succes�vandaag,�valt�het�
toch�niet�mee�om�nog�een�vis�
te�verleiden,�we�besluiten�dan�
ook�een�andere�techniek�toe�te�

passen.�We�gaan�scholen�baars�
zoeken!�Als�je�de�aasvis�vindt,�
dan�is�de�snoek�dikwijls�in�de�
buurt.�Het�plan�is�dan�wat�baar-
zen�te�vangen�en�ermee�rond�de�
scholen�vis�te�gaan�slepen.�Hoe�
we�dat�gaan�doen?�Zoeken�met�
de�dieptemeter�en�oren�en�ogen�
open�houden.�Een�school�jagende�
baarzen�maakt�een�onmiskenbaar�
‘plop’-geluid.�Met�de�elektromo-
tor�op�halve�kracht,�speuren�we�
het�water�af.�Boven�10�meter�
water�zien�we�dan�plots�een�grote�
school�vis�door�de�oppervlakte�
jagen.�Rustig�vaar�ik�dichterbij�en�
gooien�we�onze�pilkers�richting�de�

school�baarzen.�De�dieptemeter�
ziet�werkelijk�zwart�van�de�vis.�
Direct�is�het�raak�en�al�snel�zwem-
men�er�een�stuk�of�6�baarzen�in�
de�aasketel!�Helaas�is�het�vissen�
met�levend�aas�verboden�en�zijn�
we�verplicht�de�aasvissen�eerst�
te�doden�voordat�we�ze�takelen.�
We�stellen�de�dobbers�van�onze�
doodaashengels�ondiep�af,�tussen�
1�en�3�meter.�Vaak�zwemmen�de�
snoeken�in�deze�periode�gewoon�
ergens�in�de�toplaag�van�het�
water�boven�dieptes�van�10�tot�15�
meter.�Ik�probeer�zo�dicht�moge-
lijk�bij�de�school�vis�in�de�buurt�te�
blijven�slepen.�Na�een�half�uurtje�
wachten�schiet�mijn�dobber�kei-
hard�onder�en�de�ratel�van�de�reel�
gilt�het�uit.�Een�snoek�heeft�mijn,�
op�1�meter�diepte�gepresenteerde,�
baars�hard�gegrepen�en�zwemt�als�
een�locomotief�naar�beneden!�Ik�
grijp�de�hengel,�draai�de�lijn�strak�
en�zet�de�haak�met�een�ferme�
beuk.�De�hengel�staat�zo�krom�als�
een�hoepel�en�de�vis�vecht�als�een�
leeuw�en�duikt�meerdere�keren�de�
diepte�in.�Even�later�beslis�ik�het�
gevecht�in�mijn�voordeel�en�mag�
ik�met�de�vis�poseren.�Mijn�dag�
is�compleet,�wat�heb�ik�dit�gemist�
zeg!

De�eerste�dag�van�het�roofvissei-
zoen�zit�er�aan�te�komen!�Geniet�
ervan�en�vang�een�dikke!�
� 666

Jagende baarzen!

De spinnerbait werkt perfect.

Met plug of pilker ‘dode’ baarzen vangen.De eerste is binnen, de planten hangen nog aan het kunstaas!
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Aanpassen werkt!
Mijn visserij speelt zich met name af op het AHV topwater de 

Sloterplas. Ik heb door de jaren heen al heel wat geleerd van dit 

mooie en soms grillige water. Toch zijn er, als je goed op let nog 

genoeg dingen te leren. Durf je van het geijkte pad af te stappen 

en je aan te passen? Dan levert dat gewoon vis op! Wat bedoel 

ik nu precies met aanpassen? Door een paar voorbeelden aan te 

halen probeer ik je dat uit te leggen.

Sander�Timmers

Gered door de wind!
Zo�weet�ik�nog�een�sessie�dat�
ik�aan�kwam�bij�de�plas�om�een�
nachtje�te�gaan�vissen,�gewoon�
instant�en�zonder�echt�plan�van�
tevoren.�De�mussen�vielen�van�
het�dak,�zo�warm�was�het.�Niet�
bepaald�topweer�om�te�vissen�
op�de�plas,�maar�goed,�ik�was�er�
nu�toch�en�moest�en�zou�vissen.�
Tja,�die�drang,�je�herkent�het�mis-
schien�wel.�‘s�Morgens�vroeg,�na�
een�visloze�nacht,�was�ik�bijtijds�
op�en�zat�wat�mokkend�over�het�

water�te�turen�in�de�hoop�op�
springende�vis�op�het�ondiepe.�
Na�uren�turen�en�geen�springende�
vis�te�hebben�gezien,�begon�het�
er�toch�steeds�meer�op�te�lijken�
dat�dit�een�visloze�sessie�zou�
worden.�De�avond�er�voor�had�ik�
best�nog�wat�gevoerd,�ongeveer�
5�kilo�20�mm�boilies.�Met�die�berg�
boilies�in�mijn�gedachten�zat�het�
me�toch�allemaal�niet�lekker,�een�
´last�minute´-�vis�leek�mij�wel�ver-
diend.�Half�negen,�de�warmte�van�
de�zon�wint�aan�kracht,�het�ziet�er�

allemaal�beroerd�uit.�Ik�wil�eigen-
lijk�net�stoppen�als�mijn�vismaat�
belt�en�mij�vertelt�dat�het�rond�het�
middaguur�keihard�gaat�waaien.�
Hij�heeft�niet�gelogen!�Jemig!�Het�
is�inmiddels�half�één�en�mijn�hen-
gels�waaien�nog�net�niet�van�mijn�
pod�af!�Wat�ben�ik�blij�dat�ik�ben�
blijven�zitten�want�al�snel�brult�
mijn�linkerpieper�het�uit�en�na�een�
zware�dril�weet�ik�een�puntgave�
schub�van�in�de�15�kilo�te�vangen.�
Uiteindelijk�sluit�ik�de�sessie�af�
met�vier�vissen.�Allemaal�dankzij�
het�feit�dat�ik�me�heb�aangepast�
door,�in�dit�geval,�langer�te�blijven�
zitten.�Voldaan�keer�ik�huiswaarts.

Zoeken!
Een�water�als�de�Sloterplas�wordt�
veel�en�intensief�bevist�en�ook�de�
vis�weet�dit�natuurlijk�als�geen�
ander.�Op�sommige�dagen�staan�
er�tientallen�tentjes,�zie�je�diverse�
bootvissers�en�zijn�de�karpers�
vaak�in�geen�velden�of�wegen�te�
bekennen.�Waar�zitten�ze�toch?�
Niemand�vangt�wat�en�als�iemand�
onverhoopt�toch�actie�krijgt,�blijft�
het�bij�een�enkele�vis.�Het�is�niet�
echt�mijn�ding�om�dan�aan�te�slui-
ten�bij�de�meute�en�lekker�tegen�

mekaar�aan�te�gaan�lopen�zeiken.�
Liever�ga�ik�dan�zoeken.�Zoeken,�
aanpassen�en�vangen!

Voorgeweekt
Het�is�zo’n�dag�als�hierboven�
beschreven.�Niemand�vangt�wat�
en�ik�besluit�te�gaan�zoeken.�Het�
kost�mij�een�halve�dag�maar�dan�
zie�ik�vis.�Een�schijnbaar�verlaten�
hoek�van�de�plas�waar�niemand�
zit�te�vissen�maar�met�genoeg�
mosseltjes�voor�de�karpers�om�de�
dag�relaxed�door�te�komen.�Het�is�
alweer�half�vijf�als�mijn�rigs�inlig-
gen.�Om�de�schuwe�karpers�te�
slim�af�te�zijn�heb�ik�mijn�boilies�
voorgeweekt�in�Sloterplaswater!�
Zo�hoop�ik�de�vissen�het�idee�te�
geven�dat�de�boilies�er�al�heel�
lang�liggen�en�er�geen�gevaar�

dreigt.�Inmiddels�is�het�elf�uur�in�
de�avond�en�heb�ik�nog�geen�piep�
gehad,�ik�begin�me�al�zorgen�te�
maken.�Is�de�pluk�vis�die�ik�in�de�
middag�had�gezien,�alweer�weg-
gezwommen?�Na�een�aantal�uren�
diepe�slaap,�hoor�ik�dan�toch�een�
Delkim�drie�piepen�geven.�Ik�kruip�
de�tent�uit�en�zie�dat�één�van�mijn�
lijnen�strak�is�getrokken,�ik�vis�met�
slappe�lijnen.�Ik�pak�de�hengel�rap�
op�en�draai�de�lijn�tot�een�meter�
of�tien�uit�de�kant�bijna�helemaal�
op.�Dan,�ineens�toch�nog�uit�het�
niets,�neemt�een�vis�meters�lijn,�
geen�brasem!�Na�een�aantal�span-
nende�minuten�kan�ik�het�net�
onder�een�vis�steken,�YES!�In�het�
mandje!�Nadat�ik�de�vis�op�de�mat�
heb�liggen,�zie�ik�dat�het�om�een�
beste�spiegel�gaat�en�wederom�
puntje�gaaf!�Na�weging�blijkt�de�
vis�16,2�kilo,�niet�verkeerd�dacht�ik�
zo!�Snel�even�de�vis�in�de�bewaar-
zak�en�het�statief�en�camera�pak-
ken.�Nadat�ik�de�vis�weer�op�de�
mat�heb�gelegd,�ontdek�ik�dat�de�
spiegel�flink�van�de�voorgeweekte�
boilies�heeft�lopen�snoepen!�Blijkt�
mijn�truc�toch�weer�mee�geholpen�
te�hebben�aan�deze�mooie�vangst!�

’s�Morgens,�bij�het�krieken�van�
de�dag,�krijg�ik�bezoek�van�twee�
andere�karpervissers�die�al�drie�
nachten�verderop�zitten�te�vissen�
maar�die�tot�op�heden�nog�niks�
hebben�gevangen.�Zij�weten�mij�
te�melden�dat�ik�de�enige�ben�
die�een�vis�heeft�gevangen.�Zal�
het�dan�aan�de�voorgeweekte�
boilies�hebben�gelegen�of�aan�de�
compleet�slappe�lijn?�Of�heb�ik�
gewoon�goed�gezocht�én�gevon-
den?�Hoe�dan�ook,�het�lijkt�er�op�
dat�juist�door�mijn�aanpassingen�
mijn�sessie�geslaagd�is.

Gezond verstand
Probeer�zo�vaak�als�mogelijk�bij�
aankomst�aan�het�water�je�gezond�
verstand�te�gebruiken.�Sluit�je�aan�
bij�de�meute�of�doe�je�iets�anders?�
Springende�karper�op�visbare�
afstand�en�niet�al�te�diep?�Ga�dan�
niet�alleen�maar�zitten�kijken�want�
dan�had�je�net�zo�goed�naar�de�
dolfijnen�kunnen�gaan�in�Harder-
wijk.�Pas�je�plan�aan,�verlaat�des-
noods�je�voerplek.�Je�zult�versteld�
staan�hoe�snel�je�soms�een�run�
kan�produceren!
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Puntgave schub, met 

dank aan de wind.

De boilies worden voorgeweekt.

De enige van de plas die nacht!

De keiharde wind steekt op, de vis gaat los!
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zogenaamde�stropers�of�‘kloppers’.�Ook�verliezen�
sommige�sportvissers,�in�hun�drang�om�de�door�
hen�gewenste�recordvis�te�vangen,�de�wijze�van�ver-
antwoord�vissen�uit�het�oog.�Tóch�vissen�met�een�
te�zware�hengelcombinatie�met�gevlochten�lijn�tus-
sen�de�obstakels�(ballisagelijnen)�van�de�Bosbaan�is�
daar�een�treurig�voorbeeld�van.�Uitgescheurde�en�
beschadigde�vissen�tot�gevolg�hebbende.�Om�dit�te�
voorkomen�zijn�er�in�de�vergunning�verbodsbepa-
lingen�opgesteld�die�in�het�belang�van�de�vis�in�het�
bijzonder�en�de�sportvisserij�in�het�algemeen,�die-
nen�te�worden�nageleefd.
Als�je�eens�als�sportvisser,�binnen�de�kaders�van�de�
wetgeving,�een�visje�wilt�behouden�en�om�wilt�zet-
ten�in�een�lekker�gebakken�filetje,�bedenk�dan�dat�je�
ook�rekening�dient�te�houden�met�een�stukje�dieren-
welzijn.�Dus:�de�vis�die�je�wilt�behouden�onmiddel-
lijk�doden�en�niet�in�het�gras,�de�kofferbak�van�de�
auto�of�in�een�plastic�zak�of�emmer�langzaam�laten�
stikken.

Kortom�weidelijkheid,�oftewel�‘wise�use’.�Hiermee�
zorg�je�dat�de�visstand,�het�water�en�de�omgeving�in�
stand�blijven�als�leefgebied�voor�dier�en�mens.

Tot�ziens�aan�de�waterkant.�� � ��������666

Alex�van�der�Velden
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Uiteraard,�als�een�jager�een�schot�lost�dan�is�dit�om�
te�doden�en�vervolgens�om�het�vlees�te�consume-
ren.�Eigenlijk�hetzelfde�als�wat�sportvissers�doen.�
Lekker�buiten�zijn,�genieten�van�de�omgeving�en�de�
dieren�en�af�en�toe�eens�een�stukje�wild�verschaf-
fen.�Toch�is�er�een�essentieel�verschil.�Als�een�jager�
wat�‘vangt’�dan�is�de�buit�dood.�Bij�het�gros�van�de�
vissers�gaat�het�(gelukkig!)�meer�om�de�vangst�dan�
om�de�buit.�Die�enorme�karper,�meterplus�snoek�of�
bij�een�wedstrijd�de�grootste�hoeveelheid�vis.�Dat�
is�waar�het�de�meeste�vissers�vandaag�de�dag�om�
draait.�

Natuurlijk!�Sommige�vissers�lusten�ook�wel�een�
stukje�eigen�gevangen�vis.�Verser�kun�je�de�vis�
immers�niet�krijgen…�En�dat�is�ook�helemaal�niet�
erg.�Tegelijkertijd�dient�de�moderne�sportvisser�
altijd�in�de�gaten�te�houden�dat�hij�omgaat�met�
levende�wezens.�Gelukkig�doen�de�meeste�sportvis-
sers�dat�ook�en�naast�een�goede�behandeling�van�
de�door�hen�gevangen,�gewogen�of�gefotografeerde�
waterbewoner,�gaat�deze�meestal�weer�netjes�terug.�
Catch�en�release�is�voor�hen�het�devies.

Toch�zijn�er�ook�sportvissers�die�deze�naam�niet�
waard�zijn�doordat�zij�veel�te�veel�vis�meenemen�
voor�in�de�vriezer,�of�erger�nog,�voor�de�illegale�ver-
koop,�en�zo�de�visstand�de�vernieling�in�helpen.�De�

MELDPUNT
Ziet u de volgende zaken: vissterfte, wateren die worden gedempt, vervuiling van wateren en oevers, vernieling van 
oevers, visstroperij, gebruik van verboden vangmiddelen, of andere zaken die meldenswaardig zijn, neemt u dan contact 
op met de AHV.
Tijdens kantooruren: 020 - 6 26 49 88. Buiten kantooruren en bij spoedmeldingen: 06 55 85 49 13 of jachtopzichter@live.nl

Weidelijkheid. De jagers kennen deze term wel; ‘het 

verstandig gebruiken en in stand houden van de 

natuurlijke bronnen en omgeving door de mens’. Dit 

betekent, naast het vergunde mogen jagen op daarvoor 

geschikt veld, ook juist het in stand houden van diersoorten. Maar ook het 

onderhouden van het jachtveld, het er voor zorgen dat bepaalde diersoorten 

voldoende schuilmogelijkheden hebben en het voorkomen dat dieren onnodig 

lijden.
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Met�een�opkomst�van�rond�de�150�man�kan�de�karper-
commissie�terugblikken�op�een�zeer�geslaagde�AHV�
karperavond.�Onder�het�genot�van�een�koele�cola�of�
een�knisperend�biertje�en�natuurlijk�de�beroemde�bit-
terballen�van�voetbalvereniging�Martinus,�werden�de�
presentaties�van�Joris�Weitjens�en�Bart�Voeten�aan-
dachtig�beluisterd�door�de�aanwezigen.

De�karpercommissie�van�de�AHV�wil�graag�langs�
deze�weg�de�tombolasponsors�Martin�SB,�Piet�Vogel�
Rods�&�Tackle,�Hengelsport�Utrecht�en�Shimano�har-
telijk�danken�voor�de�prachtige�prijzen!�Velen�gingen�
huiswaarts�met�een�mooie�prijs.�De�opbrengst�van�
de�tombola,�maar�liefst €450,�komt�geheel�ten�goede�
aan�de�Belangenvereniging�Verantwoord�Karperbe-
heer,�BVK!�Kortom,�een�superleuke�avond�die�zeker�
voor�herhaling�vatbaar�is!
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Fotoverslag AHV karperavond

Een goedgevulde prijzentafel!

Vol passie vertelt Joris Weitjens over projectspiegels.

Dus ook deze super rodpod!

Alle prijzen gaan er uit tijdens de tombola!

Bart Voeten laat de ene na de andere megakarper voorbij komen.

OPEN DAG
WATERSPORTEILAND SLOTERPLAS

Op zondag 21 april a.s. wordt op het watersporteiland in de Sloterplas 
te Amsterdam een open dag gehouden door de verenigingen die daar zijn 
gevestigd. Het gaat om de Amsterdamse Hengelsport Vereniging, de Water-
sportvereniging Sloterplas, de kanovereniging Sloterplas, het Gemeentelijke 
watersportcentrum Sloterplas, Scoutingvereniging Sarto en Scoutingvereni-
ging Phoenix.

Deze open dag valt binnen de Amsterdamse versie van de Nationale Sport-
week. Alle genoemde verenigingen zullen hun terrein openstellen om geïn-
teresseerden kennis te laten maken met de mogelijkheden die zij te bieden 
hebben.

Zo zullen er bij de Amsterdamse Hengelsport Vereniging presentaties worden 
gegeven door de diverse AHV-commissies inzake water- en visstandbeheer, 
controle en algemene zaken. Tevens zijn er mogelijkheden om workshops te 
volgen van professionele visgidsen waarbij deze instructie geven over onder 
meer vliegvissen en bootvissen. 

De jongere bezoekers kunnen terecht op een castingbaan, waarbij zij onder 
professionele begeleiding met een werphengel op een ‘target’ gaan gooien. 
Ook aan de inwendige mens is gedacht! Een heuse poffertjeskraam is ter 
plaatse. Voorts worden er voor de kids, op diverse plekken op het waterspor-
teiland, springkussens geplaatst.

Kortom, kom als AHV-lid langs op deze open dag en neem ook eens vrienden 
of familie mee om kennis te maken met onze en de andere verenigingen en 
hun activiteiten op het watersporteiland Sloterplas.

Datum: zondag 21 april

Tijd:   van 12:00 tot 17:00 uur

Plaats : Christoffel Plantijngracht, Amsterdam

AHV-landje activiteiten
Iedere eerste vrijdag van de maand vindt er in het clubhuis op het AHV-
landje een knoopavond plaats (karperonderlijnen en snoektakels). Op 
iedere derde donderdag van de maand wordt er een filmavond geor-
ganiseerd. Voor meer informatie bel je met 06 55 85 49 06 of ga je langs 
bij het clubhuis aan de Christoffel Plantijngracht bij de Sloterplas.

Voldoende stof om even over na te borrelen!
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Mijn naam is Maarten Flikweert, 

geboren in de Ten Katestraat in 

1977. Ik ben opgegroeid in de 

wijk Nellestein. Vroeger was ik 

dan ook vaak te vinden bij de 

Zeilvereniging, de Kanovereniging 

en de roeibotenverhuur van de 

Amsterdamse Hengelsportvereniging 

bij de Gaasperplas.

Op�1�januari�van�dit�jaar�ben�ik�
begonnen�als�secretaris�van�de�
Commissie�Waterbeheer�(CW)�bij�
de�Amsterdamse�Hengelsport-
vereniging.�Net�als�de�meeste�
van�mijn�voorgangers�ben�ik�
bioloog.�In�het�VISSEN�magazine�
van�december�2011�en�van�febru-
ari�2012�staan�artikelen�van�oud�
secretaris�CW�Herre�Stegenga�en�
Caroline�Hofman�met�daarin�een�
opsomming�van�de�belangrijkste�
aspecten�van�het�werk�van�de�CW.�
Ik�zal�in�het�kort�mijn�ervaringen�
als�secretaris�tot�nu�toe�schetsen.�

Het�werk�voor�de�Commissie�
Waterbeheer�bestaat�uit�het�
voeren�van�het�secretariaat�met�
daarnaast�een�portie�veldwerk�als�
bonus.�Gesprekken�voeren�met�
belanghebbenden�is�een�belang-
rijk�onderdeel�van�het�runnen�van�
het�secretariaat.�In�de�korte�tijd�dat�
ik�nu�secretaris�ben,�ben�ik�aan-
geschoven�bij�Stadsdeel�Zuid,�de�
beheerders�van�het�Amsterdamse�
Bos,�Waternet,�de�Karpercommis-
sie�van�de�AHV,�de�koepelorgani-
satie�Sportvisserij�Nederland�en�
er�staat�inmiddels�een�afspraak�
met�de�voormalige�Amsterdamse��
stadsecoloog�Martin�Melchers�op�
de�agenda.�Door�al�deze�afspraken�

en�gesprekken�wil�ik�mezelf�zo�
snel�mogelijk�inzicht�verschaffen�
in�de�stand�van�zaken�omtrent�vis-�
en�waterbeheer�in�Amsterdam.

Het�archief�dat�ik�moet�beheren�
ligt�er�goed�bij.�Mijn,�haast�legen-
darische,�voorganger�Herre�Ste-
genga�heeft�ervoor�gezorgd�dat�
alle�stukken�netjes�gearchiveerd�
zijn�en�zich�gemakkelijk�laten�
terugvinden.�In�het�archief�zitten�
allerlei�verrassingen,�zoals�een�
document�uit�1809,�de�tijd�van�
Lodewijk�Napoleon:�‘Extract�Keu-
ren�en�orders�of�de�Visscherijen�
der�stad�Leiden�Zoo�in�de�vroonen�
als�elders’,�ik�ben�van�plan�later�
uit�te�wijden�over�dit�document.�

Het�doel�van�het�veldwerk�is�
onderzoek�te�doen�naar�de�vis-
stand.�Om�vervolgens�op�basis�
van�de�bevonden�resultaten�een�
plan�te�maken�voor�de�gebieds-
beheerder�met�daarin�advies�over�
de�visstand�en�het�verantwoord�
beheer�daarvan.

Op�17�januari�en�op�3�maart�ben�
ik�bij�de�electro-�en�zegenvisserij�
van�de�CW�in�het�Amsterdamse�
Bos�aanwezig�geweest.�Veldwerk�
vind�ik�eigenlijk�wel�het�leukste�

van�mijn�hele�functie.�Als�bioloog�
heb�ik�voorheen�veel�veldwerk�
gedaan�en�daar�altijd�veel�plezier�
aan�beleefd.�

Een kort verslagje van 
de afvisserij op 3 maart, 
Amsterdamse Bos
Vanuit�de�boot�zijn�wolken�kleine�
witvis�te�zien,�snoeken�cirkelen�
om�deze�scholen�heen.�Als�de�vis�
verdoofd�is�door�de�electrovisme-
thode,�kan�deze�simpelweg�uit�het�
water�geschept�en�overgebracht�
worden�naar�de�bassins�in�de�
boot.�Wij�brengen�de�vangst�aan�
wal,�registreren�welke�soorten�we�
gevangen�hebben,�hoeveel�van�
elke�soort,�en�we�meten�zorgvul-
dig�de�lengte�en�het�gewicht�van�
de�vis.�Uit�deze�data�kunnen�we�
later�de�gezondheid�van�de�vis�
afleiden.�Even�verderop�in�het�
Amsterdamse�Bos,�vangen�we�
een�prachtige�gele�karper.�Een�
goudkarper�volgens�de�commis-
sieleden�in�de�boot.�Een�unieke�
vangst!

Ik�heb�ontzettend�veel�zin�in�de�
komende�tijd.�Mocht�u�vragen�
hebben,�mail�mij�dan.�Mijn�email-
adres�is:�maarten@ahv.nl

666

Nieuwe secretaris Commissie Waterbeheer

Maarten met de ‘gele’ goudkarper!
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De geheime stek
Tientallen jaren geleden kenden we nog een gesloten seizoen voor 

witvis. De toenmalige minister van Landbouw en Visserij beschikte 

dat er tussen vijftien maart en één juni niet gevist mocht worden. 

Met onze vooruitziende blik hadden we toen allang in de gaten dat 

deze maatregel noch deze minister stand zouden houden. Daarom 

gingen we zo af en toe een dagje of middag naar een geheime 

stek. Verscholen tussen het hoge riet van een IJsselmeerkanaal 

vlak bij het dorpje Beets visten we op voorn en brasem.

Geert�Trompetter

ren.�Tegen�het�dak�van�het�huis�was�
nog�een�groot�duivenhok�in�elkaar�
geknutseld.�De�tientallen�postdui-
ven�hadden�de�complete�opstal�
voorzien�van�een�witbonte�laag,�het�
geheel�leek�een�groot�schijthuis.

Te�midden�van�dit�Jan�Steen-
decor�vertoonde�zich�af�en�toe�de�
struise�boerin,�die�een�geit�uit�de�
aangelegen�keuken�schopte�of�een�
dreinend�kind�een�paar�kletsen�
tegen�de�blote�kont�gaf.�Na�een�
dergelijk�optreden�bleef�ze�meestal�
even�naar�onze�bezigheden�kijken.�
Volgens�mijn�maat�zag�ze�wat�in�
me.�De�eerste�nadere�kennismaking�
ontstond�op�een�regenachtige�mid-
dag.�Ik�was�alleen�en�over�het�water�
schreeuwde�ze�of�ik�koffie�moest.�
Niet�alleen�voor�de�koffie�zag�ik�wat�
in�de�uitnodiging,�meer�nog�trok�
me�het�schuurtje�tegen�het�water.�
Daarachter�gezeten�had�ik�pas�echt�
een�‘geheime’�stek.�Voor�iedereen�
onzichtbaar�en�de�wind�en�regen�in�
de�rug.

Aangekoekt en drabbig
Toen�ik�het�bedompte�keukentje�
binnenstapte�moest�ik�bijna�over-
geven�van�de�weeë�lucht�die�er�
hing.�Twee�katten�stoven�slippend�
van�het�plastic�tafelzeiltje�toen�ik�
uitgleed�op�de�half�verrotte�biezen�
matten,�die�schots�en�scheef�op�de�
soppende�vloerplanken�lagen.�Op�
het�aangekoekte�gasstel�pruttelde�
een�grote�kan�met�koffie.�Uit�de�
drabbige�gootsteen�van�het�over-
volle�aanrecht�viste�de�vrouw�een�
kopje�dat�ze�even�onder�de�kraan�
hield.�Het�bijbehorende�lepeltje�
werd�eveneens�hygiënisch�gerei-
nigd.�Zorgvuldig�droogde�ze�zowel�
kopje�als�lepeltje�af�aan�haar�groe-
zelige�schort.
Glimlachend�overhandigde�ze�me�
de�koffie.�Met�dit�natte�weer�zou�
dat�er�wel�ingaan,�vond�ze.
Dat�vond�ik�ook,�aan�de�koffie�
mankeerde�niks,�maar�die�lucht�
in�dat�keukentje�maakte�dat�ik�
het�tweede�kopje�liever�mee�naar�
buiten�nam�naar�mijn�nieuwe�vis-
plekje.�Ze�vond�het�prima�dat�ik�er�
ging�zitten,�ze�kwam�zo�wel�even�
langs�met�nog�een�bakkie.

Evielief
Als�een�vorst�zat�ik�achter�het�

schuurtje.�De�ene�na�de�andere�
zware�brasem�kwam�boven.�Niet�
van�die�bleke�slijmjurken,�maar�
sterke�donkerbruine�IJsselmeer-
brasem�met�eeltige�paaiknobbels.�
Sommigen�haalden�de�zes�pond.�

Af�en�toe�liepen�er�ook�knotsen�
van�blankvoorns�tussendoor.�Evie,�
de�oudste�dochter�van�vier�jaar,�
vond�de�bezoeker�best�interessant.�
Tussen�de�kippen�en�duiven�schar-
relde�ze�voortdurend�om�me�heen.�
Onderwijl�legde�ze�bereidwillig�uit�
dat�de�hele�beestenbende�hier�van�
haar�papa�was.�Met�de�volle�luier�
op�haar�knieën�klauterde�ze�op�het�
gammele�laddertje�dat�naar�de�
duiventil�leidde.�Halverwege�bleef�
ze�staan�en�begon�luidkeels�om�
haar�mama�te�roepen.�Maar�moe-
ders�geloofde�meer�in�de�natuur-
lijke�opvoeding�en�prakkiseerde�er�
niet�over�om�Evielief�naar�beneden�
te�halen.�Als�ze�er�op�kan,�kan�ze�er�
ook�af,�vond�ze,�terwijl�ze�me�nog�
een�bakkie�koffie�inschonk.

Klaas en de sexmachine
In�de�namiddag�kwam�vader�Klaas,�
na�zijn�werk,�even�kijken.�Met�een�
hengel�vissen�vond�hij�eigenlijk�
maar�niks.�Liever�zette�hij�een�fui-
kie�of�ging-ie�peuren.�Ik�geloofde�
hem�direct�toen�hij�zei�dat�er�soms�
wel�vijftien�pond�paling�in�één�
fuik�zat.�Nadat�ik�nog�een�paar�
keer�achter�‘mijn’�schuurtje�had�
gevist,�vertelde�Klaas�mij�vol�trots�
op�samenzweerderige�toon�dat�hij�
een�filmapparaat�had,�waarmee�
hij�heuse�verboden�sexfilms�kon�
draaien.�Hij�troonde�me�mee�naar�

Vooral�eind�april,�begin�mei�kon�je�
probleemloos�vijftig�tot�honderd�
vissen�op�een�dag�vangen.
Schuin�tegenover�ons�verdekte�
plekje�stond�een�bouwvallig�boeren-
bedoeninkje,�waarvan�het�achter-
huis�pal�aan�het�water�lag.�Aan�

beide�kanten�van�het�verzakte�huisje�
waren�her�en�der�slordig�in�elkaar�
getimmerde�schuurtjes�en�hokken�
geplaatst.�Halfvergane�hekken�en�
schuttingen�verdeelden�het�geheel�
in�aparte�erfjes�voor�één�koe,�geiten,�
schapen,�konijnen,�kippen�en�kinde-

de�voorkamer�waar�de�lucht�iets�
draaglijker�was.�Tegen�de�muur�
lagen�tientallen�pin-upbladen�
gestapeld.�Terwijl�Klaas�een�flesje�
lauw�bier�in�mijn�handen�drukte,�
installeerde�hij�glimmend�van�de�
voorpret�de�sexmachine.�Op�het�
gore�behang�dansten�de�wulpse�
Beierse�meiden�de�jodeldans.�Ook�
moeder�Trien,�met�drie�koters�aan�
haar�rokken�geklemd,�kwam�even�
meekijken.�Samen�schaterden�we�
uitbundig�om�de�dolle�hooiscènes.�
Toen�Klaas�de�film�ook�nog�achter-
uit�kon�draaien�was�het�echt�gie-
ren�geblazen.�Ik�deed�maar�dapper�
mee,�voor�zo’n�visstek�moest�je�
wel�wat�over�hebben.

Een�volgende�keer�moest�ik�beslist�
mijn�vrouw�eens�meenemen,�
bedachten�Klaas�en�Trien.�Mijn�
tegenargument�dat�ze�niet�van�
vissen�hield,�deed�geen�opgang.�
Wanneer�ik�zat�te�hengelen�kon�
Trien�mooi�mijn�echtgenote�het�
huis�laten�zien;�‘vrouwen�onder�
elkaar�vinden�dat�gezellig’.�Vele�
malen�nog�heb�ik�op�mijn�geheime�
stek�gevist.�Slechts�één�keer�is�
mijn�vrouw�mee�geweest,�ze�geeft�
echt�niet�zo�veel�om�hengelen�en�
vieze�plaatjes�kunnen�haar�al�hele-
maal�niet�bekoren.�Al�jaren�kom�
ik�er�niet�meer.�Dat�is�de�schuld�
van�een�andere�minister�van�Land-
bouw�en�Visserij.�Deze�beschikte�
dat�er�geen�gesloten�seizoen�voor�
witvis�meer�was…�� ������666

Dikke IJsselmeerbrasems!

Stoeltje, broodje, hengeltje.
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In de serie ‘Amsterdamse winkeliers 

uitgelicht’ reist de redactie deze 

keer af naar Amsterdam Oud-West. 

Daar bevindt zich op de hoek van 

de Brederodestraat en de Jan Pieter 

Heijestraat namelijk ‘De Verftent’. 
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Rien de Wolf.

‘Gaat�de�AHV�nu�ook�al�verfwin-
kels�bespreken?’�vraagt�u�zich�
wellicht�af.�‘En�de�volgende�keer�
zeker�een�groenteboer?’�Voor�de�
hand�liggende�vragen�maar�in�het�
geval�van�de�Verftent�niet�hele-
maal�juist.�De�Verftent�is�namelijk�
een�winkel�met�twee�gezichten.�
Cor�de�Boer�bestiert�de�winkel�
sinds�1985,�samen�met�zijn�zoon�
Donovan.�In�eerste�instantie�een�
verfwinkel�maar�in�de�loop�der�
jaren�kwamen�daar�tuinmateria-
len�en�campingspullen�bij.�En…�
hengelsport!�Een�kwart�van�Cor’s�
winkel�staat�in�het�teken�van�de�
sportvisserij.�Genoeg�reden�voor�
een�bezoek�dus!

Ooit�een�fervent�penvisser�op�
karper�en�nu�voornamelijk�een�
vliegvisser,�zag�Cor,�begin�jaren�
90,�de�mogelijkheid�om�van�zijn�
hobby�gedeeltelijk�zijn�werk�te�
maken.�Wat�eens�begon�met�een�
klein�hoekje�hengelsport�is�nu�
een�serieuze�ruimte�met�voor�de�
meeste�recreatieve�sportvissers�
voldoende�materiaal�voor�een�
fijne�visdag.�Zoon�Donovan�is�ook�
een�vliegvisser�en�behalve�dat�
hij�goed�is�in�glaszetten�en�schil-
derwerk,�knoopt�hij�de�ene�na�de�
andere�prachtige�snoekstreamer!

‘Vooral�mensen�uit�de�buurt’,�luidt�
het�antwoord�als�er�gevraagd�

wordt�naar�de�samenstelling�van�
de�clientèle.�Het�is�duidelijk,�de�
Verftent�is�een�laagdrempelige�
winkel�zonder�‘poeha’�waarbij�de�
goedlachse�Cor�iedereen�graag�
van�dienst�is.�Een�bescheiden�
doch�compleet�assortiment�voor�
de�wit-�en�roofvisser�en�natuurlijk�
voldoende�vliegvismateriaal�voor�
een�middagje�de�polder�in,�op�
zoek�naar�dikke�ruizers!�Ook�voor�
de�karpervisser�is�er�voldoende�
aanwezig.�‘Van�april�tot�november�
zijn�er�ook�weer�volop�maden�en�
wormen�op�voorraad’,�meldt�Cor�
en�passant.

Hoe�Cor�de�toekomst�ziet?�‘Het�
lijkt�wel�of�er�steeds�meer�mensen�
gaan�vissen!�Het�zal�met�de�crisis�
te�maken�hebben,�vissen�is�niet�
duur�en�gewoon�een�ontzettend�
leuk�tijdverdrijf!�Een�winkel�met�
louter�hengelsportspullen�lijkt�
me�wel�lastig�vol�te�houden,�in�
de�winter�ligt�de�verkoop�zowat�
stil.�Gelukkig�heb�ik�dan�mijn�verf,�
behang�en�glas�nog,�dat�gaat�het�
hele�jaar�door!’

Met�het�verdwijnen�van�zoveel�
hengelsportwinkels�in�Amsterdam�
heeft�Cor�misschien�wel�de�juiste�
manier�gevonden�om�te�overle-
ven.�Voorlopig�peinst�hij�er�niet�
over�om�te�stoppen�en�dat�is�voor�
alle�Amsterdamse�sportvisliefheb-

bers�goed�nieuws!

Om�te�zien�hoe�de�winkel�er�uit�
ziet�moet�je�naar�de�Jan�Pieter�
Heijestraat�toe,�de�Verftent�heeft�
geen�internetsite.�Dat�is�mis-
schien�maar�goed�ook�want�om�
de�gemoedelijkheid�én�vriende-
lijkheid�echt�te�ervaren�moet�je�
eigenlijk�gewoon�een�keertje�bin-
nenwandelen.�Het�motto�van�Cor�
luidt:�‘We�zijn�geen�snobs,�we�zijn�
allemaal�normale�mensen’.�En�dat�
kan�de�redactie�niet�anders�dan�
onderstrepen!� � ������666

Amsterdamse winkeliers 
uitgelicht

Cor voor zijn Verftent.

Voldoende voor een leuke visdag!

De Verftent
Jan Pieter Heijestraat 141
1054 MG Amsterdam
020-612 88 67

Hengelsport 2000, Beste Verkooppunt 2012!
Aan�het�einde�van�ieder�kalen-
der�jaar�wordt�door�de�mensen�
op�het�kantoor�van�de�AHV�de�
balans�opgemaakt.�Hoeveel�
leden�hebben�hun�lidmaatschap�
opgezegd?�Hoeveel�nieuwe�
leden�hebben�zich�aangemeld?�
Tegelijkertijd�wordt�er�dan�
gekeken�waar�die�nieuwe�leden�
zich�hebben�ingeschreven.�Bij�
de�AHV�zelf�of�bij�één�van�de�
Amsterdamse�hengelsportwin-
keliers?�In�2012�bleek�dat�Hen-
gelsport�2000�aan�het�Christiaan�
Huygensplein�in�Amsterdam�
Watergraafsmeer�het�Beste�
Verkooppunt�met�de�meeste�
verkochte�vergunningen�is!�
Uiteraard�laat�de�AHV�dit�niet�
ongemerkt�voorbij�gaan�en�zette�
eigenaar�Bob�Pijnaker�in�het�
zonnetje!

Hengelsport�2000�
Christiaan�Huygensplein�9�
1098�PZ�Amsterdam�
020-694�82�71
www.hengelsport2000.com

Op�de�tweede�plek�eindigde�
Hengelsport�Willem�en�Hen-
gelsport�Amstelveen�werd�ver-
dienstelijk�derde.

Bob met zijn dik verdiende oorkonde!

In detail.
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5.  Hoornsloot/
Landscheidingsvaart 
Witte boekje pag. 7
Geschiedenis: Dit water loopt van de 
Nieuwe Meer, langs Amstelveen en het 
Amsterdamse Bos en mondt uit in de 
Amstelveense Poel. De sloot werd al in 
de 13e eeuw door boeren gebruikt als 
vaarroute, door het destijds moerassige 
gebied, naar Amsterdam.
 
Vismogelijkheden: Door de grote lengte 
van het water is het aan te bevelen om 
eerst de vissen te lokaliseren alvorens 
te gaan vissen. Omdat de sloot in open 
verbinding staat met de Amstelveense 
Poel, kan je in de Hoornsloot dezelfde 
vissen verwachten als daar. Alle for-
maten karper en witvis en redelijk wat 
roofvis, waaronder een paar meervallen. 
Het water is maximaal anderhalve meter 
diep en niet al te breed, waardoor de 
sloot zich ook goed leent voor de actie-

vere visserij. 
Bijzonderheden: De Hoornsloot mag en 
kan niet over de hele lengte van beide 
zijden worden bevist doordat delen gren-
zen aan het Amsterdamse bos (zie Witte 
Boekje voor de daar geldende regels) 
of privégrond. De sloot wordt ’s zomers 
bevaren door waterrecreanten die van 
en naar de Poel varen en vooral de delen 
die langs het bos lopen worden door 
wandelaars en hondenuitlaters gebruikt.

Conclusie: Wie bereid is grote afstanden 
te lopen om de vissen te vinden zal hier 
zeker succesvol kunnen zijn! 

6.  De Amstelveense 
Poel 
Witte boekje pag. 9
Geschiedenis: De Amstelveense Poel 
is gelegen tussen Amstelveen en het 
Amsterdamse Bos en is gegraven ten 
behoeve van turfwinning. Bij de droog-

legging van het omringende water in de 
18e eeuw is de Amstelveense Poel als 
enige niet drooggelegd. De resten niet 
ontgonnen veen werden bewerkt door 
boeren voor tuinbouw en de winning 
van hakhout, mos, riet en hooi. Door de 
bijzondere plantengroei die zich rond de 
Amstelveense Poel heeft ontwikkeld, is 
het gebied van grote natuurlijke waarde 
en is het tegenwoordig een belangrijke 
schakel in de zogenaamde ‘Groen As’. 
De ringslang heeft hier zijn leefgebied. 
De Amstelveense Poel beslaat twee 
stukken water, de Kleine Poel en de 
Grote Poel.

Vismogelijkheden: De Grote Poel is 
maximaal twee meter diep en heeft een 
zeer zachte bodem. Vooral de west-
zuidwest kant van het water is ondiep, 
op sommige plaatsen tot 20 cm. Omdat 
het water zelf, maar vooral de westoever, 
deel uitmaakt van een belangrijk natuur-
gebied, zijn de vismogelijkheden vanaf 
de kant beperkt tot de noordelijke en 
oostelijke oever. Een boot zal je vismo-
gelijkheden dus doen vergroten. Aan de 
zuidoostzijde van de Grote Poel is er een 
mogelijkheid om een boot te huren bij 
jachthaven Van Diemen.
De Kleine Poel is maximaal anderhalve 
meter diep en mag of kan vanaf de kant 
niet bevist worden omdat deze omsloten 
wordt door natuurgebied en woningen. 
De Amstelveense Poel is een zogenaamd 
‘derdehengel’-water, wat betekent dat 
je er met de juiste vergunning met drie 
hengels mag vissen. Het karper- en 
witvisbestand is goed te noemen met 
een reële kans op een groot exemplaar. 

Roofvis als snoek en snoekbaars komen 
ook voor, maar niet in zeer grote getale. 
Er zwemmen een paar meervallen rond.

Bijzonderheden: De Amstelveense 
Poel maakt deel uit van de zogenaamde 
‘Groen As’. De Grote Poel wordt voorna-
melijk gebruikt voor recreatieve doelein-
den. De Kleine Poel heeft een natuurre-
creatieve functie. Opvallend is de lagere 
ligging van het Amsterdamse Bos ten 
opzichte van de Poel door de droogleg-
ging. ’s Zomers worden de grasvelden 
langs de Grote Poel intensief gebruikt 
voor dagrecreatie. Let op! Indien je aan 
of op dit water ’s nachts wilt vissen is 
een Nachtverblijfpas verplicht!

Conclusie: Dit water is het interessantst 
voor karper- en witvissers en ondanks 
dat het water deels wordt ingesloten 
door bebouwing, maakt de unieke natuur 
dit een mooie omgeving om je lijnen nat 
te maken.

7.  Amstelveense 
sierwateren 
Witte boekje pag. 9
Geschiedenis: Het gebied dat vroeger 
uit veenrijk moerasbos bestond werd 
oorspronkelijk ‘Aemestelle’ (vrij vertaald: 
waterrijk gebied) genoemd en kreeg in 
1278 de naam Nieuwer-Amstel. In deze 
eeuw werd ook het veenwerkersgehucht 
Amstelveen gesticht dat de kern van 
dit gebied vormde. Met de groei van 
Amsterdam nam de vraag naar turf toe 
en de boeren in het gebied stapten over 
op de lucratievere turfwinning. Hierdoor 
ontstonden grote waterplassen met 
daartussen loopvelden. Deze loopvelden 
vormen nog altijd een deel van het hui-
dige wegennet en dus de indeling van 
Amstelveen. In de 18e eeuw werden de 

meren drooggelegd en ontstonden de 
polders en hun ringvaarten. Na WOII 
breidde Amstelveen snel uit met meer-
dere wijken als gevolg van woningnood 
in Amsterdam en de komst van de 
burgerluchthaven Schiphol. Pas sinds 
1964 wordt het Nieuwer-Amstelgebied 
Amstelveen genoemd. Westwijk is de 
meest recente uitbreidingswijk. Woon-
kwaliteit en groenvoorziening, waar-
onder de sierwateren in Amstelveen, 
namen bij de uitbreidingen een belang-
rijke plaats in.

Vismogelijkheden: De sierwateren in 
Amstelveen zijn overwegend ondiep en 
relatief smal. Enige jaren geleden heeft 
er op veel plekken vissterfte plaatsge-
vonden, maar met enkele gerichte uitzet-
tingen en natuurlijke aanwas is de bezet-
ting ondertussen zeker weer goed te 
noemen. Karpers zwemmen er in alle for-
maten rond, maar er zijn stukken water 
waar de grotere vissen zich vaker lijken 
op te houden. De goede witvisstand 
voorziet de vele roofvissen, voornamelijk 
snoek, van voldoende voedsel. Een groot 
deel van de Amstelveense sierwateren 
is onderling verbonden, dus in bijna elk 
nat hoekje kan vis gevangen worden. 
Door de afmetingen van de waterpartijen 
kunnen ook de actievere vissers hun hart 
ophalen. Let op, niet in alle wateren mag 
gevist worden! Raadpleeg hiervoor het 
Witte Boekje pag. 9.

Bijzonderheden: Vissen in de sierwate-
ren van Amstelveen betekent vissen in 
woonwijken. Houd dus rekening met de 
omgeving!

Conclusie: De sierwateren in Amstel-
veen bieden voor elke visdiscipline wat 
wils. Heb je er geen problemen mee om 

tussen de bebouwing en langs wegen te 
vissen, dan is Amstelveen voor jou ‘the 
place to be’!

8.  Bovenkerkerpolder 
Witte boekje pag. 10
Geschiedenis: Aanvankelijk bestond het 
gebied uit veenrijk moerasbos, waar zich 
enkele boeren in en rond het huidige 
Amstelveen vestigden. De groeiende 
vraag naar brandstof uit Amsterdam 
zorgde ervoor dat o.a. deze boeren over-
stapten op het winnen van turf, waardoor 
het gebied uiteindelijk uit grote plassen 
water bestond. Omdat deze plassen een 
grote bedreiging vormden voor Amster-
dam en Amstelveen, besloot een aantal 
rijke investeerders medio 18e eeuw het 
gebied droog te leggen. Het droogge-
legde land werd in smalle, langgerekte 
kavels onder de investeerders verdeeld. 
Dit kenmerkt dit gebied nog altijd. 

Vismogelijkheden: Het viswater bestaat 
uit ondiepe poldersloten tot ongeveer 1 
meter diep. Er zit veel kleine karper met 
enkele grotere exemplaren ertussen. Het 
roofvisbestand is zeer goed te noemen 
met flink wat snoek, snoekbaars en 
baars. Witvis is alom vertegenwoordigd 
met af en toe verrassend grote brasems. 
Door de openheid van het gebied kan ook 
de vliegvisser hier goed uit de voeten.

Bijzonderheden: Het gebied wordt 
voornamelijk gebruikt als akkerland en 
grasland en is bekend onder vogelaars 
vanwege de vele weidevogels die het 
gebied aandoen. 

Conclusie: Houd je van de natuur en ben 
je geen ‘grootwildjager’, dan is deze pol-
der er eentje om in je handen te wrijven!
 666

Amsterdam, de diepte in…
‘Amsterdam, de diepte in…’
In iedere editie van het AHV VISSEN magazine 
zullen de komende tijd, in chronologische volgorde, 
vier AHV-wateren worden ‘uitgediept’. 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 nummers refereren aan 
het Witte Boekje dat u bij uw VISpas dient te houden. In 
VISSEN magazine 1 van februari 2013 zijn de wateren 
1 t/m 4 besproken. Deze keer zijn de nummers 5 t/m 8 
aan de beurt.
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Het vissen met ultralicht materiaal op baars vind ik een erg leuke 

manier om te vissen zodra het roofvisseizoen weer geopend is. 

Soms heb je van die prachtige zomeravonden dat alles lukt en dat 

de snoekbaarzen los zijn en dat je deze vooral met mini-aasjes 

kan verleiden. Zo heb ik eens meegemaakt, op een mooie warme 

zomeravond aan een Amsterdamse vaart, dat de snoekbaarzen 

actief aan het jagen waren en dat mijn shadje keer op keer werd 

gegrepen op het moment dat deze het water raakte! Ook heb ik 

ze het aas zien volgen, tot onder mijn voeten, en op het laatste 

moment mijn shadje zien grijpen. Erg spannend! Uiteraard gebeurt 

dit niet dagelijks maar ieder jaar loop ik wel een aantal keer 

tegen dit soort momenten aan. Hoe mooi kan het zijn om na het 

avondeten even op pad te gaan met een lichte spinhengel en een 

handje vol kleine kunstaasjes en ook nog eens een aardig visje te 

vangen? Heel mooi!

Marcel�de�Ruyter

Speldaas
Veel�roofvissers�begaan�de�fout�
om�aan�het�begin�van�het�roofvis-
seizoen�direct�met�te�groot�kunst-
aas�aan�de�slag�te�gaan.�Kleine�
shadjes,�twistertjes�en�spinnertjes�

kunnen�juist�nu�de�sleutel�tot�suc-
ces�zijn.�Het�is�niet�alleen�leuk,�het�
is�ook�nog�eens�een�succesvolle�
methode.�Roofvis�jaagt�vanaf�het�
begin�van�de�zomer�soms�mas-
saal�op�speldaas,�dus�is�het�niet�
zo�verwonderlijk�dat�het�inzet-
ten�van�klein�kunstaas�juist�nu�
zo�goed�werkt.�Een�roofvis�hoeft�
slechts�zijn�muil�open�te�houden�
en�de�visjes�belanden�vanzelf�in�
zijn�maag!

‘Matching�the�hatch’,�zeggen�ze�
ook�wel�in�het�vliegviswereldje�en�
dat�gaat�hier�nu�ook�op.�Imiteer�
de�aasvis�waar�de�roofvis�op�jaagt�

en�succes�kan�gewoon�niet�uitblij-
ven.�Dat�geldt�overigens�het�hele�
jaar�door.�’s�Zomers�jaagt�roofvis�
graag�in�de�ochtend�of�avond�en�
dit�herken�je�bijvoorbeeld�doordat�
kleine�visjes�wegspringen�aan�de�
oppervlakte.�Het�is�dus�logisch�dat�
je�daar�in�de�buurt�moet�wezen�
met�je�kunstaas.

Tegen de kantjes en tussen 
de plantjes
Meestal�begin�ik�met�de�kanten�
werpend�uit�te�vissen�om�de�posi-
tie�van�de�vis�te�bepalen.
Veel�roofvis�houdt�zich�op�tegen�
de�beschutting�van�houten�kan-
ten,�palen,�onder�de�schaduw�
van�overhangende�boompjes�of�
tussen�waterplanten.�Dit�komt�
natuurlijk�door�het�feit�dat�de�
kleine�visjes�zich�hier�graag�ver-
schuilen�en�de�roofvis�vanuit�een�
hinderlaag�kan�jagen.�Met�name�
lelievelden�zoek�ik�maar�al�te�
graag�op.�Ik�begin�steevast�met�
een�worp�naar�zowel�links�als�
rechts�langs�de�kant,�of�zoek�de�
rand�op�van�het�lelieveld.�Vang�ik�
een�baars?�Dan�volgen�er�geheid�
meerdere�en�een�snoekbaars�of�
snoek�loopt�er�dan�ook�vaak�tus-
sendoor.�Snoekbaars�ligt�soms�
net�iets�verder�van�het�lelieveld�
af�tegen�het�talud.�Krijg�je�binnen�
enkele�minuten�geen�aanbeet,�
dan�verplaats�je�naar�de�volgende�
stek.�Kleine�baarzen�‘tikken’�maar�
al�te�vaak�eerst�een�paar�keer�
tegen�het�aasje�of�volgen�deze,�
terwijl�een�grote�baars�of�snoek-
baars�vaak�je�kunstaasje�in�één�
keer�vol�grijpt�tijdens�het�afzinken.�

Lichte stok met zachte top
Zelf�gebruik�ik�voor�deze�techniek�
graag�een�licht�spinhengeltje�van�
2.10�meter,�maar�ik�heb�ook�wel�
eens�een�forellenstok�of�een�lichte�
dropshothengel�gebruikt.�Er�zijn�
tegenwoordig�talloze�betaalbare�

spinhengeltjes�op�de�markt�waar-
mee�je�aan�de�slag�kunt�gaan.�
Belangrijk�is�dat�de�top�van�de�
hengel�zacht�is�en�het�onderste�
gedeelte�wat�strakker.�Het�voor-
deel�van�een�lichte�spinhengel�in�
combinatie�met�kleine�shadjes,�is�
dat�het�aas�makkelijk�naar�‘bin-
nen’�gezogen�kan�worden.�Maar�al�
te�vaak�voel�je�de�vis�letterlijk�op�
de�top�het�shadje�‘opzuigen’.�Dat�
is�ook�precies�wat�ik�wil�bereiken.�
De�baars�of�snoekbaars�inhaleert�
het�mini-aasje�en�haakt�zich�zelf.�
Ik�wacht�dus�iets�langer�met�aan-
slaan�puur�omdat�het�kunstaas�
dat�ik�gebruik�relatief�klein�is,�
daardoor�een�kleine�haak�heeft�en�
dus�minder�inhakingsvermogen.�
Wacht�je�iets�langer�met�aanslaan�
dan�normaal,�dan�is�het�altijd�
raak!
De�hengel�met�de�zachte�top�fun-

geert�nu�nog�meer�als�aanbeet�
registratie.�Op�een�dergelijke�
spinhengel�plaats�ik�een�klein�
type�spinmolen�uit�de�1000-serie�
opgespoeld�met�een�18/00�of�
20/00�nylon.�Een�uitstekende�lijn�
voor�deze�vorm�van�visserij�is�
de�Parallelium�Fluorohybrid�Pro.�
De�naam�geeft�al�aan�dat�het�een�
hybride�lijn�betreft�bestaande�uit�
nylon�en�fluorocarbon.�Niet�alleen�
sterk�en�onderwater�minder�zicht-
baar,�maar�ook�praktisch�niet�in�
de�knoop�te�krijgen.�Gevlochten�
lijn�is�in�mijn�visie�geen�optie�voor�
deze�visserij.�Rek�in�de�lijn�is�in�dit�
geval�juist�prima�omdat�de�vis�wat�
vrij�spel�moet�hebben�bij�het�pak-
ken�van�het�aas.�

Crappie lures
Wellicht�kent�niet�iedereen�de�
‘crappie’,�maar�dit�is�een�vissoort�

die�vrijwel�overal�in�Amerika�en�
Canada�voorkomt�en�waarop�
wordt�gevist�met�kleine�aasjes.�
Je�kunt�de�vis�vergelijken�met�de�
baars�en�ook�qua�leefomgeving�
hebben�ze�een�hoop�van�elkaar�
weg.�Veel�Amerikaanse�vissers�
weten�dat�de�crappie�zich�graag�
ophoudt�tussen�obstakels�zoals�
planten�en�verzonken�bomen.�
Logisch�dus�dat�men�de�aasjes�
juist�hier�aanbiedt�en�de�vis�er�
tussenuit�probeert�te�pielen�en�
te�peuteren.�En�laten�de�diverse�
kunstaasjes�voor�de�crappie�nu�
ook�uitermate�geschikt�zijn�voor�
mijn�techniek!�Wat�betreft�de�
diverse�mini�shadjes�houd�ik�het�
altijd�relatief�simpel.�Enkele�soor-
ten�die�je�altijd�bij�je�moet�hebben�
zijn�o.a.�1”en�2”�sassy�shads,�
crappie�shads�van�Lunker�City�en�
Slurpies�van�Northland.�Verder�
werkt�een�2”�of�3”�grub�(normale�
enkelstaart�twister)�in�de�kleuren�
roze/wit,�bruin/oranje�en�groen�
altijd�wel.�Mijn�loodkopjes�zijn�
nooit�zwaarder�dan�7�gram,�een�
zwaarder�loodkopje�bemoeilijkt�
het�naar�binnenzuigen�van�het�
shadje�en�kost�simpelweg�aanbe-
ten!

Conclusie
Het�pielen�en�peuteren�met�ultra-
licht�materiaal�op�roofvis�aan�het�
begin�van�het�seizoen�is�behalve�
erg�leuk�ook�nog�eens�bijzonder�
effectief!�Probeer�het�maar�eens,�
je�zult�versteld�staan!
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Klein aas deed ‘t ‘m!

Dikke baarzen lusten ook wel een shadje!

Mini-aasjes zijn top!Deze vis lag strak tegen de beschoeiing!
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Bent u de gefotografeerde visser in de 
rubriek ‘Ben ik dat?’

Meldt�u�zich�dan�persoonlijk,�inclusief�geldige�
VISpas,�op�het�kantoor�van�de�Amsterdamse�
Hengelsport�Vereniging,�Beethovenstraat�178,�
1077�JX�Amsterdam.�U�ontvangt�dan�een�mooie�
prijs.�Het�kantoor�is�geopend�van�maandag�t/m�
donderdag�van�9.00�tot�13.00�uur�en�op�vrijdag�
van�13.00�tot�17.00�uur.

De�nieuwe�prijs�is�een�prachtig�
hengelsportgeschenk,�beschikbaar�gesteld�door�
de�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

De�heer�Daniels�herkende�zichzelf�op�de�foto�uit�
de�vorige�‘Ben�ik�dat?’�Hij�heeft�zijn�prijs�reeds�
in�ontvangst�mogen�nemen.

Ben
 ik d

at?
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