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Beste leden,

Een�heel�nieuw�visjaar�ligt�voor�de�boeg!�Vissen�
gaan�gevangen�en�verspeeld�worden,�momenten�
van�euforie�worden�afgewisseld�met�teleurstel-
lingen.�Maar�hoe�het�ook�zij,�of�je�nu�vangt�of�niet,�
buiten�zijn�is�gezond!�In�deze�overvolle�editie�van�
VISSEN�magazine�weer�leuke�artikelen,�interessant�
verenigingsnieuws�en�alweer�de�één�na�laatste�
aflevering�van�‘Amsterdam,�de�diepte�in…’�Wist�je�
trouwens�dat�alle�viswateren�die�daar�de�afgelopen�
jaren�in�uitgelicht�zijn,�heel�overzichtelijk�zijn�terug�
te�vinden�op�de�website?�Kijk�maar�snel�op�
www.ahv.nl�en�klik�op�‘Viswater’.

Een�boordevol�blad�dus,�zo�vol�dat�er�niet�eens�
meer�ruimte�was�om�te�melden�dat�Rien�de�Wolf�
aan�de�Papaverweg�in�Amsterdam-Noord�op�zater-
dag�28�februari�weer�een�‘opendeurendag’�organi-
seert.�Eigenlijk�is�dit�een�soort�minibeurs,�zeer�aan�
te�raden!�Gratis�toegang�en�parkeren.

Eén�van�de�artikelen�die�in�dit�voorwoord�wat�extra�
aandacht�mag�krijgen�is�het�eerste�deel�in�een�
tweeluik�over�Amsterdam-Oost.�Het�is�knap�dat�
Alvar�Besemer�en�Andres�de�Rouville�op�slechts�
twee�pagina’s�behalve�relevante�informatie,�ook�
nog�eens�de�juiste�beleving�weten�neer�te�zetten.�
Ik�kijk�nu�al�uit�naar�deel�2!

Dames�opgelet!�Het�wordt�de�hoogste�tijd�dat�er�
eens�een�leuk�artikel�in�ons�blad�komt�waarin�een�
vrouw�de�hoofdrol�speelt.�Er�zijn�er�genoeg�lid�van�
de�vereniging�dus�dat�mag�het�probleem�niet�zijn.�
Dus�kom�maar�op�met�die�verhalen!�Heb�je�wel�
wat�te�vertellen,�maar�is�schrijven�niet�je�grootste�
hobby?�Geen�probleem,�bel�even�met�kantoor�(zie�
colofon)�en�wij�sturen�een�redacteur�langs.

Het�kan�niet�missen,�2015�gaat�een�fantastisch�vis-
jaar�worden!�Of�je�nu�je�eerste�voorntje�vangt�of�
je�persoonlijk�record�karper�op�46�pond�zet,�in�ons�
Amsterdam�is�alles�mogelijk.�En�ook�als�je�een�keer�
onverhoopt�niets�vangt,�blijf�genieten!�Want�vissen�
is�leuk�en�buiten�zijn�gezond.�Veel�visplezier!� 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur
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Andres de Rouville – Alvar Besemer

Amsterdam-West�had�de�Sloterplas�
met�zijn�grote�karpers,�Oost�had�
Ajax�en�de�Meer!�West�werd�nooit�
ons�ding,�wij�waren,�en�zijn,�meer�
van�de�zeeklei�van�Oost.�Wat�niet�
iedereen�weet,�is�dat�er�in�Oost�
veertig�jaar�geleden�ook�al�dertigers�
zwommen�en�gevangen�werden.

Jeugdherinneringen
Andres:�‘Tussen�mijn�vierde�en�

Tweeluik�over�de�Watergraafsmeer�–�deel�1

elfde�levensjaar,�slofte�ik�van�
maandag�tot�en�met�vrijdag�van�
huis�naar�de�Hogewegschool�en�
weer�terug.�Elke�passage�over�het�
bruggetje�van�het�Galileïplantsoen�
stopte�ik�even.�Gebiologeerd�zoch-
ten�mijn�ogen�naar�de�toen�nog�
geheimzinnige�wezens�onder�het�
wateroppervlak;�altijd�was�ik�op�
zoek�naar�avontuur�en�fantasie.�
Ik�kwam�ze�tegen�in�de�buurt�van�

dat�bruggetje;�grote�goudbruine�
en�geelachtige�vissen�die�traag�
voorbij�zwommen.�Vroeger�leek�
alles�groter,�veel�groter.�Het�poeltje�
rond�de�tuinbouwschool�aan�het�
�Archimedesplantsoen�was�voor�mij�
één�groot�meer.�De�karpers�waren�
er�in�mijn�ogen�bijna�altijd�ruim�
een�meter�lang.�Aan�kilo’s�dacht�ik�
nog�niet,�het�ging�om�de�lengte.�
Aan�dat�‘meer’�in�het�plantsoen�
ben�ik�uiteindelijk�tot�zestig�cen-
timeter�gekomen�met�een�heuse�
schubkarper.’

Alvar:�‘Mijn�visavonturen�begon-
nen�in�mijn�vroege�kinderjaren.�
Geboren�in�Amsterdam-Oost,�
woonachtig�in�de�Retiefstraat,�
verhuisde�ik�enkele�jaren�later�
naar�de�Ringdijk.�Aan�de�naastge-
legen�Ringvaart�bracht�ik�tot�mijn�
achtste�heel�wat�uurtjes�vissend�
door,�op�jacht�naar�de�overvloed�
aan�rietvoorntjes�en�baarsjes�die�
zich�tussen�de�lelievelden�schuil�
hielden.�Elk�voorjaar�zag�ik�er�grote�
ruggen�tussen�de�leliebladen�van�
vissen�die�ik�toen�nog�niet�kende.�
Tegenwoordig,�alweer�heel�wat�
jaartjes�woonachtig�in�het�noorden�
van�het�land,�kom�ik�nog�steeds�in�
Amsterdam-Oost�dankzij�familie�en�
vrienden�die�er�wonen.�Spannende�
struintochten�beleef�ik�dan,�op�
jacht�naar�die�grote�ruggen�in�de�
wateren�van�Oost.’

Unieke stadspolder, 
uniek bestand
Wij�gaan�‘way�back’�in�Oost,�maar�
ons�geliefde�viswater�gaat�nog�
verder�terug.
Lang�geleden�bestond�de�polder�
van�Oost�(de�huidige�Watergraafs-
meer)�uit�moeraslanden�achter�de�
zeedijk�van�de�Zuiderzee.�Regel-
matig�braken�de�dijken�door�en�
stroomde�de�polder�vol�water.�
In�1678�werd�het�polderstelsel�
daarom�voorgoed�drooggemalen�
door�een�groot�aantal�molens.�
Oost�werd�de�pleisterplaats�van�
welvarende�Amsterdamse�families�
die�er�hun�‘lusthoven’�bouwden,�
met�tal�van�tuinen�en�sierwateren�
er�omheen.�In�deze�sierwateren�
werd�vis�uitgezet,�waaronder�kar-
per.
Door�crisis,�oorlog�en�de�uitbrei-
ding�van�Amsterdam�is�Huize�
Frankendael�in�park�Frankendael�
het�enige�overgebleven�‘lusthof’�
in�Oost.�De�latere�stadsuitbreiding�
is�gebouwd�rondom�het�originele�
stelsel�van�wateren�en�molenwe-
teringen�waarmee�de�polder�in�de�
zeventiende�eeuw�werd�droogge-
malen.�Enkele�wateren�verdwenen,�
maar�het�stelsel�ligt�er�tot�op�de�
dag�van�vandaag�nog�altijd.�Het�
huidige�diverse�bestand�aan�kar-
persoorten�en�kruisingen�vindt�zijn�
oorsprong�dan�ook�bij�uitzettingen�
uit�een�ver�verleden.

Gekleurd water
De�Watergraafsmeer�kent�één�
groen�lint�dat�dwars�door�de�wijk�
heenloopt;�oude�molenweteringen�
verbonden�met�moderne�vaartjes�
en�plasjes�gelegen�tussen�sportvel-
den,�huizenblokken�en�parken.�Dit�
alles�binnen�een�afgesloten�polder-
gebied�omgeven�door�dijken.�Hier-
binnen�zwemt�een�groot�bestand�
aan�snoek,�snoekbaars,�brasem�en�
karper.�Het�water�is�veelal�groen-
bruin�van�kleur�en�nooit�helder�
door�de�dikke�grijze�zeekleibodem.�
De�kwaliteit�van�het�water�wordt�op�
peil�gehouden�door�water�van�de�
Amstel�en�het�Amsterdam-Rijnka-
naal�door�het�stelsel�te�pompen.

Wat was, is niet meer
Beetje�bij�beetje�verdwijnen�stukken�
unieke�stadsnatuur�in�Oost�door�de�
uitdijende�A10.�Het�legendarische�
plasje�‘de�Meer’�bekend�om�zijn�
prachtig�getekende�spiegels�is�niet�
meer�en�ook�‘de�Palenplas’�bij�het�
Science�Park�wordt�langzaam�opge-
slokt�door�stadsuitbreiding�en�het�
oprukkende�asfalt.�Prachtige�vis-
stekken�verdwijnen,�maar�voor�de�
echte�struiner�is�er�nog�voldoende�
te�beleven.

Struinen door Oost
Zo�lang�het�nog�kan,�blijven�wij�
de�mooie�wateren�in�Oost�bevis-
sen.�Bepakt�met�licht�materiaal�

Andres de Rouville en Alvar Besemer, geboren Amsterdammers 

en Oostvissers van het eerste uur, nemen de lezers van VISSEN 

in een tweeluik mee door de Watergraafsmeer. In dit eerste deel 

weiden zij uit over de geschiedenis, de wateren en vooral het 

unieke bestand. In deel 2 komen het uitzetbeleid, de groei en de 

natuurlijke voortplanting van het bestand aan bod. In Amsterdam-

Oost begon het ooit voor deze heren, en nog steeds komen zij er 

met veel plezier terug! Kortom: Back to the Eastside!

trekken�we�van�Drieburg�naar�
park��Frankendael,�via�Galileï-�en�
Archimedesplantsoen�naar�de�
sportvelden�van�Middenmeer�en�
Voorland,�eindigend�in�het�Science�
Park.�Onderweg�beschrijven�we�de�
watertjes�die�we�tegenkomen.

Een variatie aan stekken
Zomer�2014,�Alvar�bevist�park�
Frankendael:�‘Het�is�broeierig�
warm�in�het�park�op�deze�zomerse�
augustusochtend�als�ik�met�een�
korte�struinhengel�en�rugzak�de�
sloten�afloop.�Al�gauw�spot�ik�
overal�groepjes�karpers�in�de�eerste�
zonnestralen.�Schubs,�spiegels,�
volschubs,�koi’s�en�een�enkele�rijen;�
alles�ligt�hier�door�elkaar�te�zon-
nen.�Ik�voel�me�als�een�kind�in�een�
snoepwinkel,�alleen�er�naar�kijken�
maakt�me�al�gelukkig!�Vandaag�vis�
ik�enkel�met�een�haak�en�brood-
korst,�niks�hightech.�Verscholen�
onder�een�overhangende�boom�
werp�ik�de�vlok�te�water�naast�wat�
drijfvuil,�mooi�buiten�het�bereik�van�
de�vele�watervogels�in�het�park.�
Al�gauw�verschijnen�grote�lippen�
aan�het�wateroppervlak�en�met�een�
luide�slurp�verdwijnt�mijn�brood-
korst�onder�water.�De�vis�is�gehaakt�
en�er�begint�een�wilde�dril�tussen�
de�overhangende�takken.�Even�later�
verschijnt�een�unieke�Oost-spiegel�
boven�het�landingsnet.�Onder�luid�
applaus�van�nieuwsgierige�parkbe-
zoekers�volgt�een�kort�fotomoment�
waarna�het�prachtige�exemplaar�
haar�weg�in�het�water�vervolgt.�
‘Mooie�snoek!’�roept�een�van�de�
omstanders.’� 666

The boys are back 

in town!

Andres en Alvar in de vorige eeuw in Oost Watergraafsmeer: 1669, 1719, 1920, 2014

Frankendael spiegelkarper
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Bij�het�verschijnen�van�dit�blad�is�de�champagne�
al�op,�het�vuurwerk�in�rook�opgegaan�en�zijn�de�
�eerste�vissen�alweer�gevangen.�Het�nieuwe�bestuur�
is�inmiddels�al�bijna�niet�nieuw�meer.�Na�ruim�drie-
kwart�jaar�in�functie,�hebben�wij�elkaar�beter�leren�
kennen�en�ons�goed�kunnen�inwerken�in�de�lopende�
bestuurstaken.�De�stemming�onder�de�bestuursleden�
is�goed,�het�wederzijds�vertrouwen�is�groot�en�we�
zijn�vol�optimisme�aan�de�slag�gegaan.

In�de�maanden�oktober�en�november�van�vorig�
jaar,�hebben�we�iedere�twee�weken�vergaderd�
om�te�inventariseren�welke�zaken�er�binnen�onze�
�vereniging�goed�lopen�en�welke�verbeterd�kunnen�
worden.�We�hebben�gesprekken�gevoerd�met�onze�
Commissie�Waterbeheer,�de�karpercommissie,�de�
�controleurs,�de�leden�van�het�landje�aan�de�Sloter-
plas,�de�beroepsvissers�die�rechten�hebben�om�te�
vissen�in�de�wateren�die�onder�ons�beheer�vallen,�
met�het�bestuur�van�MidWest�Nederland,�met�de�
hengelsportfederatie�en�met�de�accountant.

In�november�hebben�we�onze�eerste�Ledenraads-
vergadering�gehouden�en�het�bestuur�was�zeer�
verheugd�met�de�grote�opkomst�en�de�constructieve�
inbreng�van�de�leden.�Tijdens�die�bijeenkomst�heeft�

het�bestuur�onder�andere�aangegeven�dat�zij�de�
communicatie�tussen�de�verschillende�groepen�wil�
optimaliseren.�Dit�wil�zij�doen�door�alle�informatie�
via�het�kantoor�aan�de�Beethovenstraat�te�laten�
�verlopen,�zodat�iedereen�binnen�onze�vereniging�op�
de�hoogte�is�van�de�verschillende�activiteiten.�Het�
kantoor�moet�de�spil�zijn�van�de�vereniging.

We�hebben�de�afgelopen�maanden�druk�gelobbyd�
bij�de�Amsterdamse�gemeenteraadsfracties�om�het�
initiatief�raadsvoorstel�van�de�Partij�voor�de�Dieren,�
dat�de�hengelsport�in�de�Amsterdamse�wateren�wil�
verbieden,�niet�te�ondersteunen.�De�AHV�zal�u�op�de�
hoogte�houden�over�dit�initiatief.

Het�bestuur�is�over�het�jaar�2013�wederom�gecon-
fronteerd�met�een�verliesgevende�exploitatie�en�
dat�kan�niet�zo�blijven.�Eén�van�de�oorzaken�is�de�
�verminderde�inkomsten�door�een�dalend�ledental.
We�zullen�dus�activiteiten�moeten�ontwikkelen�om�
de�daling�van�het�ledental�te�stoppen�en�nieuwe�
leden�te�werven.�Zolang�het�tij�niet�is�gekeerd�zullen�
we�moeten�bezuinigen.�Om�een�goede�begroting�
voor�2015�te�realiseren�hebben�wij�de�verschillende�
commissies�gevraagd�om�voor�hun�activiteiten�een�
budget�in�te�dienen.

Eén�van�de�zaken�die�we�in�gang�hebben�gezet�is�
de�oprichting�van�de�roofviscommissie.�Voor�de�
�vereniging�is�het�belangrijk�dat�ook�deze�commissie�
er�komt�om�de�belangen�van�de�roofvissers�binnen�
de�vereniging�te�behartigen.

Het�jaar�2015�zal�voor�het�bestuur�een�mooi�jaar�
�worden�waarin�we�ons�uiterste�best�doen�om�de�
AHV�weer�financieel�gezond�te�krijgen�en�te�zorgen�
dat�we�leden�gaan�aantrekken.�2015�zal�ook�een�
jaar�zijn�met�nieuwe�activiteiten�die�vanuit�de�AHV�
ontplooit�gaan�worden.�Daarnaast�staat�het�bestuur�
altijd�open�voor�leuke�initiatieven,�dus�schroom�
niet�en�zoek�contact�met�de�AHV�als�je�leuke�ideeën�
hebt.�Het�bestuur�van�de�AHV�wenst�iedereen�een�
goed,�gezond�en�gelukkig�2015�toe�met�veel�mooie�
�vangsten!� 666

Het AHV bestuur
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Uitbreiding Nachtverblijfpas
Vanaf 2015 is de Ouderkerkerplas toegevoegd aan de Nachtverblijfpas. Let op! Bij het nachtvissen aan de Ouderkerkerplas 
mag alleen gebruik gemaakt worden van een paraplu (dus geen tent). Op de Nachtverblijfpas zal een verwijzing komen 
naar de website van de AHV, daar zullen alle specifieke regels per water worden weergegeven.

Informatie speciale vergunningen
De landelijke Derde Hengelvergunning en Nachtverblijfpas (voorzien van een hologram) zijn alleen geldig op wateren die 
zijn opgenomen in de landelijke lijst. Voor de wateren die zijn voorbehouden aan de leden van de AHV zijn de AHV Nacht-
verblijfpas en de AHV Derde Hengelvergunning noodzakelijk. Meer informatie op de website: www.ahv.nl 

Ledenraad AHV
De Ledenraad van de AHV bestaat sinds 2 juli 2014 uit de volgende personen:
Nieuwe leden: Dhr. Van Aken, dhr. Van Berkel, dhr. De Boer, dhr. Bongers, dhr. Engels, dhr. De Groote, dhr. Van der Hoek, dhr. Kenemans, 
dhr. Kempen, dhr. Kok, dhr. Köhnen, dhr. Moolhuizen, dhr. Van der Put, dhr. Rijneker, dhr. Tenty, mevr. Kok-Vermeer en dhr. Van Wees.
Zittende leden: Dhr. Van Baarsen, dhr. J.B. Blom, dhr. L. Blom, dhr. Breedijk, dhr. G. Buree, dhr. F. Buree, dhr. Dulfer, dhr. Van der Fange, 
mevr. Hofman, dhr. Van Iterson, dhr. Lassooy, dhr. Lokhoff, dhr. Van der Meché, mevr. Munnik, dhr. Sentrop, dhr. Van Tol, dhr. Van der Velden, 
dhr. Versluis, dhr. De Vylder, dhr. Van Vliet, dhr. Vooijs en dhr. Weitjens.

Verkooppunten vergunningen AHV

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

Amsterdam-Noord
Hengelsport Mast
Gentiaanplein 1
1031 AR Amsterdam
020 – 636 11 01

Vermeulen Dierenvoeding
Purmerplein 9
1032 BC Amsterdam
020 – 636 03 08

Oost – Watergraafsmeer
Firma De Jongh  
Javastraat 103 – 107
1094 HC Amsterdam
020 – 468 86 60
www.dierenspeciaalzaak-
dejongh.nl

West – Osdorp
De Kanarie
Van Limburg Stirumstraat 48
1051 BC Amsterdam
020 – 686 08 13
www.faunaland.nl/hengel-
sport 

Hengelsport Willem
Joh. Huizingalaan 83
1065 HW Amsterdam
020 – 614 34 98
www.hengelsportwillem.nl 

Nieuwkoop
Pieter Calandlaan 816
1060 TZ Amsterdam
020 – 410 09 65

Animal Attraction
Burgemeester Fockstraat 53

1063 CP Amsterdam
020 – 448 06 03
www.animalattraction.nl

De Verftent
J.P. Heijestraat 141 – 143
1054 MG Amsterdam
020 – 612 88 67

Amsterdam-Zuidoost
Discus Nieuwkoop 
Kruitberghof 61
1104 BC Amsterdam Z-O
020 – 690 62 68

Decathlon
Arena Boulevard 101
1101 DM Amsterdam Z-O
020 – 565 91 20
www.decathlon.nl

Buiten Amsterdam
Hengelsport 2000
Kruidenhof 10
1112 PS Diemen-Zuid
020 – 694 82 71
www.hengelsport2000.com

Hengelsport Amstelveen
Van der Hooplaan 151A
1185 GB Amstelveen
020 – 640 35 88
www.hengelsportamstel-
veen.nl

Discus van Tol
Wiegerbruinlaan 83
1422 CB Uithoorn
0297 – 56 41 26
www.vantoldierxl.nl

Hotel Hengelsport
Zijdelveld 54
1421 TL Uithoorn
0297 – 56 63 32
www.hotelhengelsport.nl 

Camping het Riviertje
De Horn 6
1396 HT Baambrugge
06 – 124 694 52
www.campinghetriviertje.nl 

Hengelsport de Ronde 
Venen
Herenweg 237
3645 DM Vinkeveen
0297 – 26 13 01
www.hengelsportwinkel.com

PvdD vangt bot!
Bij het ter perse gaan van dit magazine, werd bekend dat het initiatiefvoorstel 
van de Partij voor de Dieren, het verbieden van sportvissen in Amsterdam, is 
afgewezen door de gemeenteraad. Alleen de PvdD en GroenLinks stemden 
voor. Goed nieuws voor de Amsterdamse visser dus!
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Rooie Rakkers!
Het jagen op karpers die gerust het predikaat ‘zeug’ mogen 

dragen en de nooit aflatende drang een snoek te vangen van 

boomstamformaat, is hetgeen mij heden ten dage het meest 

bekoort binnen de sportvisserij. Maar ik weet waar ik vandaan 

kom, hoe het allemaal ooit begonnen is; voorntjes vangen! En stap 

twee; ruisvoorns vangen!

Tekst Rolf Bouman – foto’s Boudewijn Margadant

Volgens�mij�mis�je�iets�als�je�
�eerste�hengelsetje�op�een�rodpod�
staat.�Piepers,�swingers,�boilies,�
hairrigs�en�natuurlijk�een�unster�
en�een�camera.�Even�kijken�wat�
de�buurman�doet,�insmijten�en�
�wachten.�Allemaal�hartstikke�leuk�
en�de�kans�dat�je�eerste�vis�er�
direct�eentje�is�die�70�cm�meet,�

is�niet�ondenkbaar.�Maar�is�het�
niet�veel�slimmer�om�eerst�eens�
vissen�te�leren?�Of�beter�gesteld,�
de�essentie�en�de�beleving�van�
�vissen�te�leren�begrijpen?

Vis-gogme
De�meest�succesvolle�karper-�en�
snoekvissers�zijn�ooit�begonnen�

als�klein�jochie�met�een�vast�hen-
geltje�en�een�pluimpje�brood.�Het�
is�eigenlijk�ongelofelijk�hoeveel�
je�leert�als�je�met�zo’n�stokkie�van�
4�meter�op�pad�gaat.�Ik�zie�het�aan�
mijn�eigen�kind,�5�minuten�geen�
beet?�SAAI!�Verkassen,�5�meter�
kan�genoeg�zijn.�En�zonder�dat�
hij�het�weet,�leert�hij�het�water�
lezen.�Zonder�dat�ik�het�hem�heb�
uitgelegd�heeft�hij�in�de�gaten�
dat�sommige�hoekjes�beter�zijn�
dan�andere.�En�als�ik�hem�vraag�
waarom�dat�zo�is,�dan�blijft�hij�mij�
het�antwoord�schuldig.�Net�zoals�
ik�je�het�antwoord�schuldig�moet�
blijven.�Ik�weet�het�niet!�Hij�weet�
het�niet!�Het�is�een�gevoel,�of�op�
z’n�Amsterdams�‘vis-gogme’.

Dikke�beren�en�grote,�groene�
pootloze�krokodillen�dus.�Die�
wil�ik.�Maar�als�ik�er�even�hele-
maal�klaar�mee�ben,�dan�duik�ik�
in�mijn�schuurtje�en�pak�ik�een�
vast�stokje.�Dan�ga�ik�terug�naar�
af,�even�terug�naar�de�essentie.�
En�om�de�lat�direct�wat�hoger�te�
leggen�stel�ik�mijn�vizier�scherp�
op�ruisvoorns,�lastiger�te�vangen�
dan�blankvoorns�en�gewoon�veel�
mooier!�Gouden�schubben,�rode�
vinnen�en�sluw�als�een�vos.�Maar�
hoe�kan�je�nu�in�hemelsnaam�
gericht�op�rietvoorns�vissen�in�
Amsterdam?�Ik�bedoel,�de�kans�
dat�er�een�blankvoorn�of�brasem�
‘tussendoor�loopt’�is�niet�gering.�
Dat�klopt,�en�dat�is�ook�helemaal�
niet�erg,�iedere�vis�is�leuk.�Er�zijn�
echter�wel�een�paar�trucjes�die�
ik�hier�van�de�hand�wil�doen�om�
succesvol�te�zijn�op�die�fijne�Rooie�
Rijers.

Vis van stand
Om�de�kans�op�ruisvoorns�te�ver-
groten�is�het�goed�te�weten�waar�
de�vis�graag�zijn�voedsel�vandaan�
haalt.�In�tegenstelling�tot�de�
blankvoorn�die�een�eindstandige�

bek�heeft,�is�de�ruisvoorn�voorzien�
van�een�bovenstandige�bek.�Hier-
uit�kan�geconcludeerd�worden�dat�
de�ruisvoorn�zijn�voedsel�voorna-
melijk�in�de�bovenste�waterlagen�
en�zelfs�aan�het�oppervlak�vindt.�
Door�je�aas�vlak�boven�de�bodem�
of�op�midwater�aan�te�bieden,�
vergroot�je�de�kans�op�andere�
vissoorten.�Dat�kan�best�lollig�zijn,�
maar�daarvoor�zijn�we�niet�hier.�
Een�andere�eigenschap�waar�we�
gebruik�van�kunnen�maken�is�het�
feit�dat�de�vis�heel�alert�reageert�
op�‘vallende’�deeltjes.�Ren�nu�
niet�meteen�naar�de�gracht�om�er�
een�stoeptegel�in�te�keilen,�nee,�
dat�werkt�niet.�Rooie�rijers�eten�
graag�insecten�die�in�het�water�
vallen,�gooi�je�dus�een�paar�hele�
kleine�stukjes�brood�op�het�water�
dan�weet�je�vrijwel�direct�of�ze�in�
de�buurt�zijn.�Als�ze�er�zijn�dan�
komen�ze�razendsnel�naar�boven�
om�de�boel�te�inspecteren�en�twij-
felen�niet�om�direct�toe�te�happen,�
dat�moet�ook�wel�want�anders�is�
de�buurman�hun�voor.�Kortom;�vis�
ondiep!

Bange poeperds
Wat�ik�meestal�doe�is�over�een�
lengte�van�100�meter,�om�de�10�
meter,�een�paar�kleine�vlokjes�
brood�op�het�water�gooien.�Dan�
loop�ik�terug�om�te�zien�of�er�
ergens�activiteit�is.�Dit�werkt�zelfs�
in�de�winter�erg�goed!�Ruisvoorns�
zijn�scholenvissen,�vang�je�er�
eentje,�dan�kan�je�er�meer�vangen.�
Met�de�nadruk�op�‘kan’,�vaak�is�
het�zo�dat�na�de�eerste�vangst�de�

rest�onraad�ruikt�en�het�hazenpad�
kiest.�Beter�is�het�om�eerst�een�
‘vreetorgie’�te�veroorzaken,�hier-
door�lijken�de�vissen�de�veiligheid�
uit�het�oog�te�verliezen�en�dat�is�in�
ons�voordeel.

Vreetorgie
Als�de�ruisvoorns�het�drijvende�
brood�eerder�hebben�gevonden�
dan�de�eenden,�dan�kan�je�het�
best�heel�even�wachten�met�inleg-
gen.�Pak�een�witte�boterham,�
verwijder�de�korst�en�knijp�er�een�
luchtig�‘balletje’�van.�Vervolgens�
dompel�je�dit�kort�onder�water,�
hierdoor�ontstaat�er�een�soort�
voerbal�die�in�de�oppervlakte�
drijft�en�waarvan�brooddeeltjes�
langzaam�afzinken.�Als�de�voorns�
helemaal�los�gaan,�dan�leg�je�in.�
Met�deze�tactiek�lukt�het�meestal�

wel�om�een�stuk�of�vijf�vissen�te�
vangen.

Tenslotte
Een�haakje�14�en�een�lijntje�10/00�
en�een�licht�pennetje,�meer�heb�
je�niet�nodig.�Even�terug�naar�
waar�het�allemaal�ooit�begonnen�
is,�voorntjes�vangen,�maar�dan�
die�gouwe�met�die�rooie�vinnen.�
Heerlijk!� 666

Een haakje 14 en een pluisje brood, meer is niet nodig

Bovenstandig bekkie, mooi gehaakt

Een prachtige vis!
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Vanaf�1�januari�2015�is�de�VIS-
planner�–�in�combinatie�met�de�
VISpas�–�wettelijk�geldig�als�toe-
stemming�om�in�de�wateren�die�in�
de�Gezamenlijke�Lijst�van�Neder-
landse�Viswateren�staan�te�mogen�
vissen.�Het�‘dikke�boekje’�hoeft�
vanaf�heden�dus�niet�meer�mee�
naar�de�waterkant.

Bij de hand en actueel
Alle�wateren�uit�de�Gezamenlijke�
Lijst�van�Nederlandse�Viswate-
ren,�en�ook�steeds�meer�vereni-
gingswateren,�worden�handig�
op�een�Google�Maps�kaart�weer-
gegeven�in�de�VISplanner.�Die�is�
beschikbaar�als�gratis�app�via�de�
Appstore�en�Google�Play.

Met�behulp�van�je�smartphone�
kun�je�dus�aan�de�waterkant�
aantonen�dat�je,�uiteraard�in�
combinatie�met�de�VISpas,�mag�
vissen�in�het�water�waar�je�op�dat�
moment�aan�het�vissen�bent.�Je�

VISplanner app
hebt�de�schriftelijke�toestemming�
dus�altijd�bij�de�hand�en�die�is�
daarbij�ook�altijd�actueel.

Wil jij wel of geen ‘dik 
boekje’?
Vanzelfsprekend�is�de�Gezamen-
lijke�Lijst�van�Nederlandse�Viswa-
teren�in�combinatie�met�de�VISpas�
ook�nog�altijd�geldig�om�aan�te�
kunnen�tonen�dat�je�ergens�mag�
vissen.�Ben�je�niet�in�het�bezit�van�
een�smartphone?�Geen�zorgen,�
Sportvisserij�Nederland�heeft�
aangegeven�dat�het�‘dikke�boekje’�
de�komende�jaren�gewoon�blijft�
bestaan.

Het ‘dunne witte boekje’ van 
de AHV
Vis�je�in�de�wateren�die�voorbe-
houden�zijn�aan�leden�van�de�
AHV?�Dan�ben�je�voorlopig�nog�
wel�verplicht�het�dunne�witte�
boekje�van�de�AHV�(schrifte-
lijke�toestemming�tot�vissen)�te�

�kunnen�overleggen�bij�controle.�
Het�bestuur�van�de�AHV�buigt�zich�
er�momenteel�over�of�het�moge-
lijk�is,�dit�witte�boekje�ook�digitaal�
beschikbaar�te�maken.� 666
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Uitzetting karper
In het één na laatste weekend van november deed de karpercommissie van de 

AHV weer de jaarlijkse karperuitzetting. Deze keer werd er 350 kilo spiegelkarper 

en 200 kilo edelschubkarper uitgezet ondermeer in de Sloterplas, de Gaasperplas, 

het Bijlmerpark, de Watergraafsmeer en IJburg. Voorts werden er op diverse 

afgesloten watertjes kleine onderhoudsuitzettingen gedaan. Een fotoverslag…

Op YouTube is een leuk filmpje te zien 
van deze uitzetting, type in de zoek-
functie ‘project spiegels uitzetting 
2014’ of scan de QR-code in met je 
mobiele telefoon.

Iedere spiegelkarper wordt gemeten… Gewogen… En gefotografeerd

Robin helpt goed mee!

Er waren ook deze keer weer voldoende vrijwilligers

De toekomst!

Op�18�maart�vinden�samen�met�
de�verkiezingen�voor�de�provin-
cies,�ook�de�waterschapsverkiezin-
gen�plaats.�Bij�deze�verkiezingen�
kunt�u�het�algemeen�bestuur�van�
uw�waterschap�kiezen.�Voor�de�
sportvisserij�is�het�belangrijk�dat�
in�het�waterschap�aandacht�voor�
de�hengelsport�is.�Gelukkig�is�er�
voor�het�Waterschap�Amstel,�Gooi�
en�Vecht�met�Wiegert�Dulfer�een�
uitstekende�kandidaat.

‘Als�sportvissers�wilden�wij�in�
het�waterschapsbestuur�om�te�

Stem op sportvissers in de 
waterschapsverkiezingen!

zorgen�voor�een�goede�visstand.�
Sinds�2000�zit�ik�voor�de�AHV�in�
het�waterschapsbestuur�van�AGV/
Waternet,�sinds�2008�samen�met�
Marco�Kraal�namens�de�partij�
Water�Natuurlijk’,�zegt�Wiegert.�
‘Water�Natuurlijk�is�door�Sportvis-
serij�Nederland�mede�opgericht�
en�is�partijpolitiek�onafhankelijk.�
Water�Natuurlijk�maakt�zich�hard�
voor�de�belangen�van�de�sportvis-
serij.�Immers,�schoon�water�bete-
kent�een�gezonde�en�gevarieerde�
visstand!’

Volgens�Wiegert�zijn�er�veel�resul-
taten�geboekt�voor�de�visstand�in�
ons�gebied;�‘we�hebben�inmiddels�
bijna�40�visvriendelijke�gemalen,�
zodat�doortrekkende�vis�niet�meer�
wordt�vermalen.�Ook�is�een�VBC�
opgericht�zodat�sportvissers�direct�
met�Waternet�aan�tafel�zitten.’�
Toch�kan�er�meer�worden�verbe-
terd;�‘ook�de�stuwen�moeten�we�
aanpakken,�die�zijn�een�obstakel�
voor�trekkende�vis�en�bij�het�kan-

tenmaaien�komt�nog�teveel�vis-
sterfte�voor.�En�wat�dacht�je�van�
het�achterstallig�baggeren?’

Helaas�stelt�Marco�Kraal�zich�
wegens�de�drukte�op�zijn�werk�
deze�keer�niet�meer�verkiesbaar.�
Maar�Wiegert�Dulfer�is�lijsttrek-
ker�van�Water�Natuurlijk�bij�AGV/
Waternet.�Hij�neemt�zijn�sportvis-
hart�en�ervaring�uit�de�AHV�mee!

Facebook:�www.facebook.com/
waternatuurlijkagv
Website:�http://www.waternatuur-
lijk.nl/amstel-gooi-en-vecht/� 666

Wiegert in zijn element

Rodin Smidt –
Supervisser!
Vader Frans is terecht trots op zijn zoon 

Rodin. Deze kleine visser is nog maar 

7 jaar oud en vist op alles dat bijten 

wil. De visspulletjes van papa zijn niet 

meer veilig! En Rodin vist niet alleen 

vaak, hij vangt ook veel! Rodin is een 

echte Supervisser! Geen enkele vis is veilig voor Rodin!
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Karpervissers van een paar generaties geleden moesten het doen zonder de inmiddels 

niet meer weg te denken boilies en zochten zodoende naar andere wonderaasjes om hun 

geliefde karpers mee aan de schubben te komen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: 

de welbekende aardappel, brood, deeg, smac en partikels. Al deze aassoorten werken 

prima maar hebben ook zo hun nadelen.

Martijn Falkeisen

15

Voornamelijk�de�witvisgevoe-
ligheid�en�de�beperkte�werp-
eigenschappen�maken�dat�ze�qua�
gebruiksmogelijkheden�niet�eens�
in�de�schaduw�mogen�staan�van�
de�later�geïntroduceerde�boilie.�
Toch�zijn�sommige�aassoorten�
nog�altijd�zeer�bruikbaar�en�mijn�
inziens�onterecht�wat�in�de�verge-
telheid�geraakt.�Een�daarvan�is�het�
multifunctionele�korreltje�maïs.

Wake up call
Enkele�maanden�geleden�werd�ik�
door�een�vismaat�gebeld�met�de�

vraag�of�ik�tijd�had�om�wat�foto’s�
te�schieten.�Als�het�uitkomt�ben�
ik�daar�nooit�te�beroerd�voor�en�
even�later�sta�ik�dus�naast�zijn�
tent.�Maar�liefst�acht�karpers�heeft�
hij�buit�gemaakt�waarvan�de�twee�
laatste�even�in�de�bewaarzak�
mochten�wachten�op�mijn�komst.�
Bij�het�openen�van�de�eerste�
bewaarzak�zie�ik�direct�een�aan-
tal�gele�vliesjes�op�de�buik�van�
deze�fraaie�schubkarper�plakken�
en�bij�het�afstrijken�blijkt�hij�niks�
anders�gegeten�te�hebben�dan�
deze�gele�vliesjes,�oftewel;�maïs!�

Het�betreffende�water�is�witvisarm�
en�bovendien�is�vissen�op�korte�
afstand�hier�geen�enkel�probleem,�
dus�was�mijn�vismaat�voor�het�
eerst�in�lange�tijd�weer�eens�met�
maïs�gaan�vissen.�Verspreid�over�
twee�dagen�had�hij�totaal�vijf�kilo�
gekookte�maïs�gevoerd�en�was�
toen�voor�een�nachtje�op�zijn�plek�
neergestreken.�Dat�de�gekozen�
strategie�hem�geen�windeieren�
opleverde�mag�wel�duidelijk�zijn!�
Op�weg�naar�huis�realiseer�ik�me�
dat�het�voor�mezelf�ook�alweer�
een�hele�tijd�geleden�is�dat�ik�seri-
eus�met�maïs�gevist�heb�en�dat�
terwijl�ik�er�vroeger�zo�goed�op�
ving.

Kopen, koken en pimpen
Laat�ik�voor�het�gemak�meteen�
even�het�verschil�tussen�blikmaïs�
en�harde�maïs�uitleggen�voor�
hen�die�verward�raken:�maïs�uit�
blik�is�zacht�en�zoet�omdat�deze�

korrels�al�bewerkt�zijn,�
dat�geldt�niet�voor�
harde�maïs.�Die�laatst�
genoemde�is�te�koop�
in�balen�bij�grote�dieren-
winkels.�Harde�maïs�is�ook�
nadat�deze�gekookt�is,�harder�dan�
blikmaïs�en�daarom�geschikter�
voor�de�afstandsvisserij.�Het�kan�
zelfs�gewoon�op�een�hair�gevist�
worden�net�als�boilies!�Bovendien�
is�harde�maïs�spotgoedkoop�en�
net�even�iets�minder�makkelijk�
te�verwerken�voor�witvis.�Toch�is�
blikmaïs�eveneens�geweldig�spul�
en�voor�de�instant�(pen)vissers�
een�niet�weg�te�denken�wonder-
korrel!�Om�van�harde�maïs�een�
bruikbare�visvanger�te�maken�zal�
deze�wel�eerst�bewerkt�moeten�
worden.�Minimaal�24�uur�voor-
weken�en�daarna�10�à�15�minuten�
koken.�De�korrels�zijn�nu�zacht�
genoeg�om�op�een�boilienaald�
te�prikken.�Bewaar�de�maïs�na�
het�bereiden�in�een�emmer�met�
een�ruime�laag�water�bovenop,�
zo�blijft�het�weken�goed.�Af�en�
toe�het�water�verversen�en�de�
maïs�doorspoelen�maakt�het�zelfs�
maanden�houdbaar.�Om�de�maïs�
nog�aantrekkelijker�te�maken�
kan�het�een�optie�zijn�om�extra�
smaakmakers�toe�te�voegen�en/
of�mee�te�koken�zoals�suiker,�zout,�
stroop,�melasse�en�honing.�Uiter-
aard�is�maïs�ook�prima�te�mengen�
met�andere�partikels;�vooral�in�
combinatie�met�gekookte�hennep�
en/of�tarwekorrels�ontstaat�naar�
mijn�mening�een�ware�karper-
magneet!

Voor- en nadelen
Veel�karpervissers�voeren�het�
liefst�een�paar�dagen�voor,�in�een�
eerder�artikel�gaf�ik�al�aan�dat�
je�mij�ook�tot�die�categorie�mag�
rekenen.�Helaas�is�het�voor�de�
meeste�vissers�gewoon�te�duur�
om�dit�structureel�met�boilies�te�

doen�en�dus�schiet�het�voorvoe-
ren�er�vaak�bij�in.�Juist�voor�die�
mensen�is�maïs�een�prachtig�alter-
natief!�Het�is�goedkoop�en�karpers�
komen�er�voor�terug!�Ik�durf�zelfs�
te�beweren�dat�maïs�op�veel�wate-
ren�meer�karpers�oplevert�dan�
boilies.�Behalve�de�lage�kosten�en�
buitengewone�vangkracht,�heeft�
maïs�ook�nog�eens�een�zeer�hoog�
instant�vermogen,�dat�houdt�in�
dat�het�meestal�direct�als�voedsel�
wordt�herkend,�dit�in�tegenstelling�
tot�de�meeste�boilies�die�zeker�op�
maagdelijke�wateren�vaak�een�
introductie�verlangen.�Helaas�zit-
ten�er�ook�enkele�beperkingen�aan�
dit�aas.�Het�is�een�stuk�witvisge-
voeliger�dan�een�boilie,�zonder�
(voer)boot�is�het�lastig�om�het�
ver�uit�de�kant�te�voeren�en�op�
druk�beviste�wateren�wil�vooral�
een�grote�compacte�voerplek�van�
maïs�wel�eens�een�afschrikkend�
effect�hebben.�Het�lijkt�me�dus�
veilig�om�te�stellen�dat�maïs�een�
geweldig�aas�kan�zijn�mits�op�de�
juiste�manier�klaargemaakt�en�op�
de�juiste�wateren�ingezet.�Overi-
gens�ben�ik�van�mening�dat�harde�
maïs�minder�geschikt�is�voor�in�
de�winterperiode,�dit�vanwege�de�
matige�vertering.�Dit�geldt�niet�
voor�maïs�uit�blik,�die�verteert�
juist�heel�makkelijk.�Ooit�heb�
ik�eens�een�winter�met�de�pen�
gevist�langs�duikertjes�en�andere�
‘holding�area’s’�en�mijn�favoriete�
voertje�bestond�toen�uit�zeer�don-
ker�witvis�lokvoer�met�daar�door-
heen�maden,�gekneusde�blikmaïs�
en�nog�wat�hele�maïskorrels.�Die�
bewuste�winter�zal�mij�nog�lang�
heugen!

Tot slot
Karpervissers�houden�zich�graag�
vast�aan�zekerheden;�die�ene�
onderlijn�die�altijd�werkt,�een�
geheime�boiliemix�die�niemand�
kent,�tactieken�waar�we�vertrou-
wen�in�hebben.�Onzekere�vissers�
zijn�ongeduldige�vissers�en�die�
vangen�minder!�Op�zich�allemaal�
hartstikke�logisch,�maar�soms�
kan�het�toch�lonen�om�juist�even�
helemaal�uit�die�comfortabele�
zone�te�gaan�en�eens�iets�anders�
te�proberen.�Verandering�van�spijs�
doet�immers�eten!�In�het�huidige�
boilietijdperk�kan�afwijkend�vis-
sen,�je�visserij�misschien�wel�
een�positieve�boost�geven�en�het�
helpt�sowieso�om�de�kosten�van�
een�voercampagne�te�beperken.�
Genoeg�argumenten�om�die�ordi-
naire�maïskorrel�(nog)�eens�in�
overweging�te�nemen!�Wat�mij�
betreft�is�dit�ouderwetse�en�haast�
vergeten�aasje�in�elk�geval�nog�bij�
lange�na�niet�afgeschreven…�666

Gevangen op harde 

maïs

Harde maïs, goed en goedkoop!

Een eenvoudige rig, paar korrels 

maïs en een plastic korreltje

Ook graskarpers lusten maïs
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De verbindende factor in beeld
Bij alle disciplines binnen de hengelsport zijn er 

vele verschillen, drie factoren zijn echter bij iedere 

tak aanwezig: Lijn, Haak en .. Knoop. Zonder deze 

drie is het zelfs voor de beste sportvisser nagenoeg 

onmogelijk een vis te vangen. Laten we één van deze 

drie noodzakelijke onderdelen eens nader onder de 

loep nemen: ‘De Knoop’

Deze�keer,�op�verzoek,�de�‘knotless�knot’.�Begin-
nende�vissers�zie�je�soms�denken;�‘een�knoop�zonder�
knoop?’�Ik�leg�het�uit.�Wat�wij�onder�knopen�verstaan�
is�eigenlijk�verbinden.�Dat�kan�een�onderlijn�aan�
een�hoofdlijn�zijn,�maar�ook�een�lijn�aan�een�wartel�
of�haak.�Kort�gesteld:�een�manier�van�wikkelen�van�
een�nylon�of�gevlochten�lijn�die�zoveel�weerstand�
genereert�zodat�beide�delen�afdoende�gefixeerd�
zijn�en�op�hun�plaats�blijven�zitten.�Gebruikmakend�
van�wrijvingsweerstand�en�oude�technieken�uit�de�
scheepvaart�en�visserij,�komt�deze�knoop�goed�tot�
zijn�recht�in�met�name�de�karpervisserij.�Bij�onder�
andere�de�hair-,�elastiek-�en�de�D-rig�kom�je�deze�
knoop�wel�tegen.
Je�start�met�het�maken�van�een�‘hair�loop�knot’;�
een�simpele�lus-�of�8-knoop�dus.�Gebruik�40%�

Sjoerd Schrassen

meer�lengte�onderlijnmateriaal�om�uiteindelijk�de�
gewenste�lengte�van�de�onderlijn�te�bereiken.�Leg�
de�lijn�met�lus�nu�aan�de�achterzijde�van�de�haak�en�
bepaal�de�lengte�van�de�hair,�steek�vervolgens�de�lijn�
door�de�achterzijde�van�het�oog.�Wikkel�de�lijn�nu�
8�tot�10�keer�terug�om�de�steel.�Tenslotte�steek�je�de�
lijn�wederom�door�de�achterzijde�van�het�oog�en�trek�
je�de�boel�stevig�aan.�Voor�deze�onderlijn�rest�er�nu�
alleen�nog�een�lusje�of�wartel�voor�bevestiging�met�
de�hoofdlijn.�Sommige�karpervissers�doen�nog�een�
stukje�krimpkous�over�de�knoop�en�haaksteel,�maar�
zonder�kan�het�ook…�De�‘knotless�knot’�is�een�feit.
Zou�u�graag�een�andere�sportvisknoop�in�uw�ver-
enigingsblad�terug�willen�zien?�Mail�de�naam�van�
deze�knoop�naar�ahv@ahv.nl�onder�vermelding�van�
‘�Knopen�onder�de�loep’�en�wie�weet.� 666

  

 COPYRIGHT

C
O

P
Y

R
IG

H
T



vissen, nummer 1, februari 201518 magazine vissen, nummer 1, februari 2015magazine 19

De 
diep

te in
...

19

36. Wateren stadsdeel 
Amsterdam-Zuid
witte boekje pag. 15
Geschiedenis:�De�Pijp�ligt�ten�zui-
den�van�het�Centrum,�tussen�de�
Boerenwetering�in�het�westen�en�
de�Amstel�in�het�oosten,�en�tussen�
de�Singelgracht�in�het�noorden�en�
het�Amstelkanaal�in�het�zuiden.�
In�de�19e�eeuw�werd�dit�gebied,�
toen�nog�poldergebied,�ander-
halve�meter�verhoogd�en�werd�in�
het�kader�van�stadsuitbreiding,�
ten�gevolge�van�de�bevolkings-
explosie,�goedkope�‘revolutie-
bouw’�gedaan.�De�enige�plek�in�
de�Pijp�die�niet�verhoogd�is,�is�het�
Sarphatipark.�Dat�is�ook�vandaag�
nog�duidelijk�te�zien.
De�Schinkel�is�een�kleine�geka-
naliseerde�rivier�die�loopt�van�de�
Overtoomse�Sluis�naar�de�Nieuwe�
Meer.�In�de�Middeleeuwen�is�in�
het�verlengde�van�de�Schinkel�de�
Kostverlorenvaart�gegraven�in�de�

Amsterdam, de diepte in…

Foto’s: Google Earth

richting�van�het�IJ.�In�de�19e�eeuw�
is�via�de�Kattensloot,�Singelgracht�
en�het�Westerkanaal�de�verbinding�
met�het�IJ�gemaakt�en�daarmee�
een�vaarweg�gerealiseerd�tussen�
de�Nieuwe�Meer�en�het�IJ.
Buitenveldert;�destijds�de�‘Binnen-
dijksche�Buitenveldertse�Polder’�
genaamd,�behoorde�sinds�de�Mid-
deleeuwen�tot�het�Amstelland,�later�
gemeente�Nieuwer-Amstel.�Dit�
deel�van�Nieuwer-Amstel�werd�in�
1921�bij�de�Gemeente�Amsterdam�
gevoegd,�waarbij�de�Kalfjeslaan�de�
zuidelijke�gemeentegrens�werd.
Vismogelijkheden:�De�wateren�in�
de�Pijp�en�de�Schinkelbuurt�maken�
deel�uit�van�de�Amstelboezem�
(Amsterdam,�de�diepte�in…�num-
mer�20,�VISSEN�magazine�decem-
ber�2013).�Net�als�op�de�Amstel�
is�de�visstand�goed,�zo’n�beetje�
iedere,�bekende�vissoort�is�ruim�
vertegenwoordigd.�Vissend�op�de�
grachten�en�kanalen�kan�je�rekenen�

op�veel�belangstelling�van�buurt-
bewoners�en�voorbijgangers.�Houd�
vooral�bij�bruggen�rekening�met�
groot�afval�zoals�fietsen.
Buitenveldert�is�een�heel�ander�
verhaal.�De�wateren�aldaar�zijn�niet�
erg�diep,�relatief�breed�en�beroeps-
vaart�is�er�niet.�In�Buitenveldert�
is�het�goed�vissen�op�snoek�met�
ondiep�lopend�kunstaas,�op�zeelt�
en�karper�met�de�dobber�en�zelfs�
vliegvissen�op�voorn�behoort�tot�
de�mogelijkheden.
Bijzonderheden:�AHV-leden�van�
65�jaar�of�ouder�kunnen�voor�
slechts�€ 1,50�een�parkvergunning�
verkrijgen�aan�het�kantoor�aan�de�
Beethovenstraat�om�in�het�Sarpha-
tipark�te�mogen�vissen.
Conclusie:�De�mogelijkheden�in�
Amsterdam-Zuid�zijn�legio;�vissend�
aan�de�grachten�en�kanalen�op�
alles�dat�voorbij�zwemt�of�gericht�
op�één�bepaalde�vissoort�in�de�
vaak�heldere�vaarten�en�sloten�van�
Buitenveldert.

37. Wateren stadsdeel 
Amsterdam-West
witte boekje pag. 15
Geschiedenis:�Eind�19e�eeuw�werd�
er�in�het�kader�van�stadsuitbrei-
ding�begonnen�met�de�bouw�van�
huizen�ten�westen�van�de�Singel-
gracht.�In�de�laatste�decennia�is�
Amsterdam-West�vooral�negatief�
in�het�nieuws�gekomen;�de�kra-
kersrellen�en�de�drugsoverlast�in�
de�Staatsliedenbuurt�in�de�jaren�
’80�én�de�uitverkiezing�in�2009�

van�de�Kolenkitbuurt�als�‘ergste�
probleemwijk�in�Nederland’�als�
dieptepunten.�De�laatste�jaren�
hebben�beide�buurten�een�enorme�
gedaanteverwisseling�ondergaan�
en�is�het�allemaal�veel�rustiger�en�
plezieriger�geworden.
Vismogelijkheden:�De�wateren�
in�Amsterdam-West�maken�gro-
tendeels�deel�uit�van�de�Amstel-
boezem.�De�belangrijke�water-
verbinding�tussen�het�IJ�en�de�
Nieuwe�Meer�loopt�dwars�door�dit�
�stadsdeel.�Hoe�dichter�je�bij�het�
IJ�komt,�des�te�groter�is�de�kans�
op�‘bijzondere’�vangsten.�Vissend�
op�baars�zou�je�dan�zo�maar�een�
mooie�winde�of�een�bot�kunnen�
vangen.�Harders�zijn�zelfs�al�ver-
der�de�stad�in�waargenomen;�in�
2014�werd�er�door�een�AHV-lid�een�
school�van�ruim�10�vissen�in�het�
water�van�de�Postjeskade�gezien!�
Het�Rembrandtpark�maakt�deel�uit�
van�een�ander�systeem,�het�staat�
in�verbinding�met�de�Sloterplas.�
Voorheen�was�er�ook�een�verbin-
ding�naar�de�Sloterplas�via�de�zuid-
zijde,�helaas�bestaat�die�niet�meer.�
Dit�laatste�heeft�negatieve�conse-
quenties�gehad�voor�de�intrek�van�
paairijpe�Sloterplas-karpers.
Bijzonderheden:�Net�als�op�alle�
wateren�die�in�verbinding�staan�
met�de�Amstel�en�het�IJ,�kan�je�in�
Amsterdam-West�iedere�vis�aan�
het�eind�van�je�lijn�verwachten.�
Enorme�brasems,�grote�snoeken,�
maar�ook�ruisvoorns�en�zelfs�
zeelt.�Zwartbekgrondels�zijn�sterk�
vertegenwoordigd,�het�aantal�
neemt�kwadratisch�toe�naarmate�
je��dichter�bij�het�IJ�komt.�Vissen�
met�een�shadje�of�een�dode�spie-
ring�onder�de�pen,�kan�prachtige�

baarzen�en�snoekbaarzen�opleve-
ren.�De�vijver�in�het�Westerpark�
mag�door�65-plussers�bevist�wor-
den�die�in�het�bezit�zijn�van�een�
�parkvergunning.
Conclusie:�De�wateren�in�Amster-
dam-West�bieden�vele�mogelijkhe-
den,�houd�rekening�met�vastzitten�
want�met�name�bij�bruggen�ligt�er�
vaak�veel�rotzooi�op�de�bodem.

38. Wateren stadsdeel 
Amsterdam-
Nieuwwest
witte boekje pag. 15
Geschiedenis:�De�westelijke�tuin-
steden�werden�in�het�kader�van�
stadsuitbreiding�gebouwd�direct�
na�de�Tweede�Wereldoorlog.�
De�wateren�in�Nieuwwest�zijn�
�grofweg�onder�te�verdelen�in�
�wateren�die�in�directe�verbinding�
staan�met�de�Sloterplas�en�afge-
sloten�systemen�in�woonwijken�
met�een�polderachtig�karakter.
Vismogelijkheden:�De�Plesman-
laan�is,�op�de�Sloterplas�na,�wel-
licht�het�bekendste�water�in�dit�
stadsdeel.�Het�hele�jaar�door�kan�
hier�op�(grote)�karpers�worden�
gevist.�Andere�vissoorten�zijn�
ook�ruim�vertegenwoordigd.�De�
wateren�in�Nieuw-Sloten�en�de�
Aker�bevatten�een�mooi�bestand�
aan�zeelt,�kleine�schubkarper�en�
kroeskarper.
Bijzonderheden:�De�ondiepe�
wateren�in�Nieuw-Sloten�bieden�
veel�mogelijkheden�voor�jeug-
dige��vissers.�Vissers�die�op�zoek�
zijn�naar�een�grote�kroeskarper�
�kunnen�hier�ook�gerust�hun�dob-
bertje�laten�zakken.�
Conclusie:�Vissen�in�de�westelijke�
tuinsteden�biedt�voor�eenieder�

wat�wils;�zowel�de�recreatieve�vis-
ser�als�de�doorgewinterde�‘speci-
menhunter’�kan�hier�zijn�lol�op.

39. Sloterplas
witte boekje pag. 15
Geschiedenis:�De�Sloterplas�ligt�
in�het�midden�van�de�westelijke�
tuinsteden�in�Amsterdam.�De�plas�
werd�gegraven�tussen�1948�en�
1956�en�is�circa�30�meter�diep.�Het�
gewonnen�zand�is�gebruikt�voor�
ophoging�van�het�omliggende�
gebied�voor�de�nieuw�te�bouwen�
tuinsteden�Slotermeer,�Geuzen-
veld,�Slotervaart�en�Osdorp.
Vismogelijkheden:�De�Sloterplas�
is�een�viswater�van�internati-
onale�allure�en�met�stip�Neer-
lands�bekendste�karperwater.�
Het�is�gelegen�in�het�Sloterpark�
dat�met�name�in�de�zomer�druk�
gebruikt�wordt�door�recreanten.�
De��Sloterplas�bevat�een�indruk-
wekkend�bestand�aan�(zeer)�grote�
karpers�die�overigens�niet�mak-
kelijk�te�vangen�zijn.�Het�bestand�
wordt�tweejaarlijks�aangevuld�met�
uitzetspiegelkarpers�en�edelschub-
karpers.�Ook�de�roof-�en�witvis-
stand�is�goed�te�noemen,�ook�
hier�is�de�vangst�van�een�groot�
�exemplaar�prima�mogelijk.
Bijzonderheden:�De�Sloterplas�
is�een�‘derdehengelwater’,�deze�
vergunning�is�te�verkrijgen�bij�de�
AHV.�Voorts�gelden�er�bijzondere�
bepalingen,�deze�zijn�te�vinden�in�
het�witte�boekje�op�pagina�16.
Conclusie:�Op�de�Sloterplas�is�het�
mogelijk�de�vis�van�je�leven�te�
vangen.�Het�is�echter�niet�ondenk-
baar�dat�je�een�week�niets�vangt,�
met�name�de�karpers�kennen�het�
�klappen�van�de�zweep…� 666

‘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 5 van 
december 2014 zijn de wateren 33 t/m 35 besproken. Deze keer 
zijn de  nummers 36 t/m 39 aan de beurt.
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Afvissing watergangen 
Spaarndammerdijk
In�2015�wordt�er�gestart�met�de�aanleg�van�de�
Spaarndammertunnel.�De�tunnel�komt�te�liggen�
langs�de�Spaarndammerdijk�en�de�Tasmanstraat.�De�
gemeente�wil�met�het�ondergronds�leiden�van�de�
drukke�verkeersader�het�leefklimaat�in�de�wijk�verbe-
teren.�Op�de�tunnel�komt�een�park�dat�de�Houthaven�
verbindt�met�de�Spaarndammerbuurt.
De�uitvoerende�aannemer�Max�Bögl�dient�hiervoor�

de�watergangen�aan�de�Spaarndammerdijk�en�de�
Tasmanstraat�te�dempen.�Gelukkig�nam�het�bedrijf�
contact�op�met�de�AHV.�Eind�december�vond�er�
door�vrijwilligers�van�de�AHV�een�afvissing�plaats.�
De�geredde�vissen�zijn�overgezet�in�de�Sloterplas.�
Opvallend�is�dat�er�naast�wat�grotere�karpers�(tot�
15�pond)�ook�een�serie�kleintjes�(4�tot�10�cm)�werd�
gevangen.�Een�fotoverslag.� 666

Proefvisserij Flevopark
In�het�AHV�VISSEN�magazine�van�september�2014�
werd�het�al�aangekondigd;�een�visstandonderzoek�in�
het�Flevopark.�Dat�onderzoek�heeft�inmiddels�plaats-
gevonden.�Vrijwilligers�van�de�AHV�gingen�samen�
met�medewerkers�van�Sportvisserij�Nederland�op�
dinsdag�2�december�2014�het�water�op�met�kleine�

bootjes�en�grote�netten.�Er�werden�bijna�900�vissen�
gevangen�en�11�verschillende�soorten.�Alle�vissen�
werden�gewogen,�gemeten�en�teruggezet.�Een�klein�
deel�van�de�vissen�werd�tijdelijk�in�aquaria�geplaatst.�
Een�klas�van�de�Flevoparkschool�kreeg�een�visles�
over�dit�onderzoek�van�Sportvisserij�Nederland.�666

Bedankt Flevopark-vissers!
Aan de oproep die werd gedaan in de september-editie van VISSEN gaven bijna tien Flevopark-vissers gehoor. De AHV wil hen graag 
bedanken voor alle waardevolle informatie die zij deelden. Speciale dank gaat uit naar Hans Moen.

De zegen ligt klaar Ook elektrovisserij werd ingezet

De buit wordt geland mooie schubkarpers

Volle bak! De enige aal in gevecht met Ronald van der Fange

Kleine bootjes, grote netten

Eén enorme snoekbaars!

Elektrovisserij

Een bak van een brasem

Een leuke buitenles voor de Flevoparkschool!

De resultaten

op een rijtje



vissen, nummer 1, februari 2015magazine22

Bent u de gefotografeerde visser in 
de rubriek ‘Ben ik dat?’

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

Het�kantoor�is�geopend�van�maandag�t/m�vrij-
dag�van�9.00�tot�16.00�uur.

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

‘Zijn wij dat?’-nieuws vorige editie:

De��vissers�
uit�de�
vorige�‘Zijn�
wij�dat?’�
hebben�zich�
gemeld,�
zij�hebben�
hun�prijs�
reeds�in�
ontvangst�
mogen�
nemen.

Ben
 ik d

at?




