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Het�jaar�loopt�op�z’n�end�en�de�balans�van�2012�kan�
worden�opgemaakt.�Voor�het�VISSEN�magazine�was�
het�een�goed�jaar.�Steeds�meer�leden�sturen�hun�
verhaal�in,�de�betrokkenheid�en�het�enthousiasme�
groeit.�En�dat�was�één�van�de�doelstellingen�voor�
dit�jaar.�AHV�VISSEN�magazine,�vóór�de�leden�en�nu�
steeds�vaker�ook�dóór�de�leden!

In�deze�editie�ondermeer�een�interview�met�Martin�
Melchers,�voormalig�stadsecoloog.�Hij�vertelt�over�
onderzoeksvisserij�en�vismigratie,�en�passant�meldt�
hij�nog�even�dat�er�een�nieuwe�vissoort�rondzwemt�
in�onze�stad!�Met�Marcel�de�Ruyter�gaan�we�de�
snoek�te�lijf�in�woonwijken�en�in�‘Made�in�Mokum’�is�
het�de�beurt�aan�Piet�Vogel.

In�deze�editie�verder�veel�aandacht�voor�karper�en�
snoek.�Zoveel�aandacht�zelfs�dat�we�een�aantal�vaste�
rubrieken�even�in�de�koelkast�hebben�moeten�zet-
ten.�Maar�geen�zorgen!�‘Goud�van�Oud’�én�‘Amster-
damse�Winkeliers�Uitgelicht’�komen�terug.

Het�jaar�2012�is�een�goed�visjaar�geweest.�Het�jaar�
waarin�de�mogelijkheden�voor�de�sportvisser�ver-
ruimd�werden.�We�mogen�in�2013�het�hele�jaar�met�
wormen�vissen�en�de�jacht�op�de�meerval�is�eindelijk�
toegestaan.�Was�2012�goed,�2013�wordt�beter!�Maak�
er�een�fantastisch�jaar�van�en�tot�het�volgende��
VISSEN�magazine!

Ik�wens�u�allen�veel�lees-�én�visplezier!� 666
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Mededeling

Zoals eerder dit jaar werd aangekondigd zal de contribu-
tie voor de aspirantleden van de AHV worden verhoogd 
naar € 5,00 per jaar. Hiervoor ontvangen zij dan het AHV 
VISSEN magazine en blijven op de hoogte van alle ont-
wikkelingen. De verhoging gaat in per 1 januari 2013.

adv
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Ondanks�dat�ik�‘s�nachts�voer,�
weten�ze�toch�precies�waar�alles�
ligt�en�wachten�ze�me�al�op�als�ik�
in�de�ochtend�arriveer.�Voor�het�
najaar�en�de�winter�moet�ik�me�
dus�richten�op�een�ander�water�in�
de�buurt.

Warmer
De�afgelopen�dagen�zijn�de�tem-
peraturen�opeens�gestegen�en�
is�het�zelfs�een�dag�20�graden.�
Ik�ben�deze�week�wat�meer�vrij�

Herfstkarper
Het is alweer het einde van het jaar, eind oktober om precies te 

zijn. Het wordt steeds kouder en de watertemperatuur daalt snel. 

Op het stuk kanaal waar ik deze zomer heb gevist wordt het nu 

steeds lastiger om een karper te vangen. De karpers trekken weg 

van dit stuk en ik word helemaal gek van alle meerkoeten. De 

laatste keer dat ik op het kanaal viste had ik een groep van tien 

meerkoeten op mijn stek die uren achtereen bleven duiken, de ene 

na de andere boilie verdween zodoende.

omdat�ik�volgende�week�tenta-
mens�heb.�Ik�besluit�de�boeken�
met�lesstof�mee�te�nemen�naar�
de�waterkant�om�tijdens�het�vis-
sen�te�kunnen�studeren.�Vanwege�
de�plotselinge�stijging�van�de�
temperatuur�ga�ik�op�een�klein�
en�ondiep�watertje�bij�mij�in�de�
buurt�vissen.�Het�water�ligt�in�een�
nieuwbouwwijk�in�Amsterdam-
West,�midden�tussen�de�huizen.�
Hier�zal�de�plotselinge�warmte�de�
meeste�invloed�hebben.�Er�zitten�

hier�vooral�veel�kleinere�karpers�
en�een�paar�vissen�van�rond�de�
20�pond,�waarvan�naar�mijn�weten�
de�grootste�een�prachtige�schub�
van�zo’n�24�pond�is.�Ook�zwem-
men�er�een�paar�spiegels�waar-
onder�één�hele�mooie�die�ik�heel�
graag�terug�zou�willen�vangen.�
Het�betreft�de�allereerste�karper�
die�ik�ving�en�ik�heb�er�destijds�
helaas�geen�foto�van�gemaakt.

In�de�zomer�zit�een�groot�deel�van�
het�bestand�hier�overdag�vooral�in�
een�ondiepe�zijsloot,�waar�de�kar-
pers�in�de�zon�kunnen�liggen.�En�
dus�hou�ik�nu�de�dagen�voordat�
ik�ga�vissen�deze�sloot�goed�in�de�
gaten.�Maar�op�een�paar�brasems�
na�is�er�geen�vis�te�zien.�Vanwege�
de�lage�watertemperaturen�zullen�
de�vissen�nu�wel�de�diepere�stuk-
ken�opzoeken,�beschutting�zoeken�
bij�de�bruggen�of�onder�de�dui-
kers�gaan�liggen.�Ik�ben�van�plan�
om�op�woensdag�te�gaan�vissen�
en�als�voorbereiding�voer�ik�op�
dinsdag�per�stek�een�paar�handen�
verkruimelde�boilies.�De�nacht�
van�dinsdag�op�woensdag�is�toch�
kouder�dan�ik�had�gehoopt.�Als�ik�
woensdagochtend�aankom�is�het�
behoorlijk�fris�en�ook�het�water�
voelt�koud�aan.�Ik�vraag�me�af�of�
ik�er�wel�goed�aan�heb�gedaan�om�
hier�te�gaan�vissen.�Het�geloof�is�
een�beetje�weg�maar�ik�moet�toch�
leren�en�of�ik�nou�thuis�zit�of�hier,�
dat�maakt�dan�niet�zoveel�uit.�Ik�
pak�m’n�spullen�uit�en�maak�alles�
in�orde�om�in�te�gooien.�

Hengel�nummer�één�leg�ik�een�
stuk�naast�een�brug�waar�ik�in�het�
verleden�ook�al�heb�gevangen.�
De�andere�hengel�leg�ik�helemaal�
aan�de�andere�kant�in�een�hoekje�
vlak�voor�een�duiker.�Ik�voer�per�
stek�een�paar�handen�verkrui-
melde�boilies.�Op�de�hairs�heb�
ik�een�klein�stukje�boilie�gezet�

met�daarop�een�witte�pop-up�
die�ervoor�zorgt�dat�mijn�aas�net�
boven�de�bodem�zweeft.�Ook�
doe�ik�aan�de�haak�een�klein�PVA-�
zakje�met�daarin�wat�boiliekruim.

Toch karper?
De�eerste�twee�uur�is�het�stil�en�
gebeurt�er�helemaal�niks.�Ik�kan�
wel�lekker�leren�zo.�‘Zie�je�wel,�
het�is�toch�te�koud’,�zeg�ik�tegen�
mezelf.�Dan�opeens�een�paar�pie-
pen�en�de�waker�schiet�omhoog�
en�stopt�dan.�Ik�pak�de�hengel�op�
en�even�is�er�hoop�maar�als�ik�
contact�heb�met�de�vis,�dan�voel�
ik�direct�dat�het�een�brasem�is.�Dat�
valt�altijd�tegen,�aan�de�andere�
kant�is�er�dus�wel�activiteit�op�mijn�
plekken,�nou�maar�hopen�dat�ook�
de�karpers�gaan�azen.�Zo�vang�ik�
vervolgens�nog�een�paar�brasems�
waarbij�telkens�de�waker�weer�
omhoog�schiet�en�daar�een�beetje�
op�en�neer�gaat.�Rond�een�uurtje�
of�twaalf�schiet�de�waker�van�mijn�
rechter�hengel,�die�naast�de�brug�
ligt,�omhoog�en�meteen�daarna�
valt�de�waker�op�de�grond�en�de�
lijn�slap.�Ik�pak�de�hengel�op�en�in�
eerste�instantie�voelt�het�alsof�ik�er�
weer�een�brasem�aan�heb.�Maar�
dan�opeens�wordt�de�vis�actief�en�
zeilt�hij�naar�rechts�richting�een�
obstakel.�Zou�het�dan�toch�een�
karper�zijn?�Als�ik�meer�druk�zet�
gaat�de�vis�door�mijn�slip�heen�

en�weet�ik�waar�ik�mee�te�maken�
heb.�Vlak�onder�de�kant�zie�ik�een�
kleine�schubkarper�van�standaard�
formaat.�Yes,�toch�nog�karper.�

Ik�steek�het�net�in�het�water�en�
schep�de�vis.�

Op�het�moment�dat�de�vis�in�het�
net�zit,�komt�er�iemand�langs�die�
ziet�dat�ik�bezig�ben.�‘En�is�het�nog�
wat?’�vraagt�de�man.�Ik�herken�
hem�en�ik�vertel�dat�ik�net�een�vis�
heb�en�ik�vraag�of�hij�even�een�foto�
voor�me�wil�maken.�Zo�gezegd,�
zo�gedaan�en�na�een�paar�foto’s�
en�een�praatje�fietst�de�man�weer�
weg.�Ik�zet�de�vis�terug�en�maak�
mijn�hengel�klaar�om�in�te�gooien.�
Als�deze�inligt�waar�ik�wil,�voer�ik�
twee�handen�verkruimelde�boilies�
bij�en�wacht�ik�het�af.�Ondanks�het�
goede�begin�blijft�het�op�een�paar�
brasems�na�stil.�Maar�mijn�dag�is�
helemaal�goed,�ik�heb�mijn�werk�
voor�school�gedaan�en�nog�een�
mooie�vis�gevangen�ook.�En�dat�
was�tegen�alle�verwachtingen�in�
aan�het�begin�van�de�dag.� 666Eric Jacobsson

Verkruimelde boilies 

werken top in de 

herfst!

Ik steek het net in het water en schep de vis.

Tegen alle verwachtingen in!
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‘Moggûh�Janus.�Ik�heb�m’n�
gelukshengel�mee!�Een�glasstok�
van�3,30�m�bij�1,5�lbs�en�40�jaar+,�
dus�maak�je�borst�maar�nat,�dat�
gaat�er�één�worden�van�1�meter�
dertig!�Let�maar�op!’�‘Hey�Ruud!�
Laten�we�eerst�maar�proberen�
om�er�één�te�vangen,�ouwe�patje-
peeër.’
�
Om�een�uurtje�of�half�acht�varen�
we�de�haven�van�het�Nieuwe�Diep�
uit�het�Rijnkanaal�op.�Na�een�klein�
kwartiertje�heen�en�weer�klotsen�
komen�we�bij�de�2e�Diem�aan.�Het�
geronk�van�de�15pk�valt�stil�en�we�
worden�getrakteerd�op�een�sprin-
gende�karper.�Maar�vandaag�staat�

Krokodillenjacht    met Janus
De wekker heb ik om 06:00 uur ingesteld op mijn telefoon. Het 

is half zes en ik lig al wakker. Ik staar een vijftal minuten naar 

het plafond en besluit er maar uit te gaan. De zenuwen gieren 

werkelijk door mijn lijf, eindelijk weer eens een keer een visdag op 

snoek! Als karperverslaafde een welkome afwisseling. Vandaag 

een visdag met ‘alleskunner en grootvanger’ Jan van Doorn. Op 

snoek in een zijvaart van de Amstel.

snoek�op�het�‘menu’�en�snel�varen�
we�naar�de�bun�van�Peter�om�er�
wat�voorns�uit�te�rauzen.�Ons�aas�
voor�deze�visdag.�Natuurlijk�krij-
gen�deze�wel�een�klein�klapje�op�
de�kop,�onze�‘vriend’�Alex�(BOA)�
kom�je�namelijk�werkelijk�overal�
tegen.�Driehonderdenveertig�Euro�
bedraagt�de�boete�voor�het�vissen�
met�levend�aas,�daar�kan�je�een�
hoop�karperaas�van�kopen.
�
Onderbroekenlol
Inmiddels�is�het�kwart�voor�acht.�
De�zon�begint�al�een�klein�beetje�
zijn�best�te�doen�om�zijn�kop�
uit�het�oosten�op�te�‘lichten’.�
Al�varend�passeren�we�diverse�
woonboten.�Bij�de�één�zitten�alle�
gordijnen�nog�potdicht,�bij�de�
volgende�zien�we�divers�vrou-
welijk�schoon�in�badjas�en�met�
een�kopje�koffie�in�de�hand.�Het�
bezorgt�ons�‘ochtend-onderbroe-
kenlol’�en�al�giechelend�vervolgen�
we�onze�tocht�naar�de�visgronden.�
Aangekomen�bij�de�stek�vangt�Jan�
het�eerste�snoekje�van�de�dag.�
Na�een�uur�en�diverse�voorntjes�
later,�zien�we�aan�de�overkant�
van�de�vaart�een�enorm�kabaal�
ontstaan�in�het�water.�Tientallen�
visjes�jumpen�uit�het�water�en�

een�grote�kolk�zet�ons�op�scherp.�
Met�een�flinke�gang�draaien�we�de�
hengels�in.�Aangekomen�aan�de�
overkant,�Jan�is�bezig�om�de�boot�
aan�de�wal�te�knopen�als�ik�m’n�
aasvis�door�een�snoek�gegrepen�
zie�worden!
�
‘Jan!�Hij�heeft�hem�al!�Haha!�Ik�zie�
hem�zo�die�voorn�pakken!�Beste�
snoek�volgens�mij�hoor.’
‘Haha,�mooi!�Lijn�meegeven�
Ruud!’�

Een�pittig�gevecht�van�zo’n�vijf�
minuten�volgt,�dan�kan�Jan,�door�
middel�van�de�kieuwgreep,�de�vis�
aan�boord�halen.�95cm!�Dat�kan�
slechter.�De�voorntjes�zijn�niet�los�
op�de�vaste�stok�en�met�het�snoe-
ken�loopt�het�ook�niet�erg�hard.�
Na�drie�keer�te�zijn�verkast,�slin-
gert�Janus�de�motor�weer�aan�om�
nieuwe�visgronden�op�te�zoeken.�
Inleggen�en�ophalen,�inleggen�
en�ophalen.�Mooie�dikke�voorns�
verkassen�van�het�kanaalwater�
naar�de�bun.�Dan�schiet�er�weer�
een�bal�onder�en�kan�Jan�snoek�
nummer�drie�de�boot�in�hijsen.�
Een�snoek�van�een�centimeter�of�
zestig.�Het�blijft�weer�een�tijdje�stil�
als�we�een�stuk�doordriften.
�
‘Dit�bevalt�me�wel�hier,�Janus.�Dat�
gaat�een�1�meter�dertig�worden!’�
‘Heb�je�hem�weer.�Nou,�hopelijk�
kunnen�we�er�een�aantal�vangen.�
Het�is�wel�een�stuk�mooier�hier�in�
de�schaduw.’�
‘Ja,�vind�ik�ook�wel�ouwe.�Jas�jij�
er�nog�maar�een�voorn�uit�van�
Doorn!’
�
Inleggen�en�ophalen.�Inleggen�
en�ophalen.�Inleggen�en�ophalen.�
Binnen�tien�minuten�vangt�Jan�
een�hoop�aasvissen.�De�dobbers�
liggen�nu�mooi�verspreid�over�
het�stuk�water.�Eentje�langs�een�
woonboot�en�de�andere�van�Jan�

Ruud Visser

De glasstok kraakt.

links�vlak�voor�een�treurwilg.�Mijn�
dobbers�hetzelfde,�één�tegen�een�
woonboot�aan�de�overzijde�en�de�
ander�rechts�een�metertje�uit�de�
kant.�
�
‘Geef�mij�effe�een�vers�vissie�aan.�
Oh,�kijk�Janus!�Deze�is�al�een�keer�
gegrepen�door�een�snoek.�Kijk,�
dat�heeft�die�één�dertig�natuurlijk�
gedaan!�Die�moet�ik�hebben!’
�
Tumult in het water
Inleggen,�ophalen.�Met�m’n�rug�
naar�m’n�dobbers�steek�ik�een�
stuk�tabak�op�en�kijk�hoe�die�Jan�
dat�toch�steeds�zo�snel�flikt�met�
die�voorns.�Na�een�paar�minuten�
horen�we�tumult�rond�mijn�dob-
ber,�rechts�onder�het�kantje.�Met�
een�flinke�vaart�schiet�de�drijver�
weg�en�door�de�geringe�diepte�
kunnen�we�hem�volgen.�Als�de�
dobber�na�zo’n�twintig�meter�tot�
stilstand�komt,�draai�ik�rustig�mijn�
lijn�strak�en�wacht�tot�ik�de�snoek�
voel.�Pats!�Hangen!�Het�water�
begint�te�kolken�en�de�vis�neemt�
met�veel�snelheid�een�hoop�lijn.�
De�glasstok�kraakt�en�met�zware�

druk�probeer�ik�hem�bij�de�woon-
boot�weg�te�houden.�Dat�lukt!�
Gelukkig.�Dan�springt�de�vis�uit�
het�water�en�vallen�onze�monden�
open.
�
‘Kelere,�Jan!�Dat�is�een�grote�
man!�Moet�je�kijken!�Dat�is�geen�
snoek�maar�een�krokodil!’�
‘Rustig�Ruud,�dat�is�een�110-plus!�
Rustig�aan.’
�
Aan�die�woorden�heb�je�wat.�Met�
iets�meer�controle�pomp�ik�de�vis�
dichterbij.�Weer�een�hard�schot�
door�de�afgestorven�leliebladeren.�
We�zweten�peentjes.�Vast!�‘Janus,�
gooi�die�boot�los.�Hij�zit�vast�in�de�
lelies.�We�moeten�hem�halen!’
�
Na�paar�seconden�zitten�we�boven�
de�vis�en�is�hij�weer�los�uit�het�
afgestorven�leliebed.�Nu�wil�hij�
onder�de�boot�door.�Hengeltop�
onder�water�om�te�voorkomen�dat�
de�lijn�doorschuurt�op�de�onder-
kant�van�de�boot.�De�snoek�komt�
weer�mee�en�laat�zich�opnieuw�
zien.�Nu�op�een�metertje�van�de�
boot.�‘Die�is�boven�de�120�Ruud!’

De krokodil
Met�trillende�knietjes�dril�ik�ver-
der.�Met�z’n�woeste�kop�springt�de�
inmiddels�tot�krokodil�benoemde�
snoek�er�weer�uit�om�met�een�
zware�plons�het�stromende�water�
in�te�vallen.�Eindelijk!�De�snoek�
is�moe�en�komt�mee.�De�glasstok�
buigt�flink�door�op�het�gewicht�
en�de�omvang�van�de�vis.�‘Kop�
eerst�in�het�net�Ruud!’,�brult�Jan.�
Met�een�haal�zit�de�vis�in�het�net.�
En�staan�we�beiden�te�dansen�
in�de�boot.�Jan�haalt�de�vis�met�
een�kieuwgreep�uit�het�net.�Met�
het�meetlintje�komen�we�een�pis�
eindje�te�kort�voor�de�130�cm.
�
‘Wat�een�monster�zeg�Janus!�
Man,�dat�is�toch�niet�normaal!�
Dat�ding�lijkt�wel�een�krokodil!�Nu�
jij�een�grote�hoor�Jan!�Dat�regel�
ik�wel�effe�voor�je!’�Ik�hang�een�
verse�dode�voorn�aan�de�takel�
en�plons�het�geheel�tegen�een�
woonboot�aan�de�overkant.�Vijf�
seconden�later:�‘Hier,�alsjeblieft.�
Hangt�al!’
�
Na�een�kort�en�heftig�gevecht�pakt�
Jan�opnieuw�een�flinke�snoek�
uit�het�water.�We�sluiten�de�dag�
af�met�nog�twee�snoeken�en�een�
bladzijde�met�een�gouden�randje�
in�het�visdagboek.� 666

Het lijkt wel een krokodil!

En netjes weer terug.
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Vanuit�Justitie�zal�er�in�2013�ook�een�aantal�zaken�ver-
anderen,�bijvoorbeeld�de�boetebedragen�en�natuurlijk�
de�recente�wijzigingen�in�de�Visserijwet,�waardoor�op�
een�aantal�punten�de�sportvisser�meer�vismogelijkhe-
den�heeft.

Wat�dit�laatste�betreft,�wil�ik�u�als�lid�van�de�AHV�toch�
nog�eens,�en�ik�hoop�ten�overvloede,�wijzen�op�het�
doorlezen�van�uw�vergunningen�en�zeker�ons�nieuwe�
witte�‘inhoudje’.�Naast�alle�wateren�die�daar�in�staan�
vermeld,�staan�er�ook�allerhande�(verbods-)bepalin-
gen�in.�Het�overtreden�hiervan�leidt�tot�een�ongeldig-
heid�van�de�schriftelijke�toestemming�en�dus�een�ver-
baal�voor�‘het�vissen�zonder�vergunning’.�Denk�hierbij�
eens�aan�het�vissen�op�de�verboden�watergedeeltes�
van�de�Bosbaan�of�bijvoorbeeld�de�nieuwe,�hogere�
minimummaat�voor�snoekbaars�van�55�cm.�Zo�zijn�er�
nog�wel�een�paar,�maar�die�kunt�u�zelf�lezen.

Daarom:�kijkt�ook�vast�vooruit�naar�het�nieuwe�jaar,�
en�lees�het�witte�‘inhoudje’�zorgvuldig�door�zodat�u�
daar�uw�voordeel�mee�kunt�doen.�Zoals�één�van�uw�
mede�hengelsporters�dit�jaar�tegen�mij�zei:�‘Onwe-
tendheid�is�geen�excuus!’�En�zo�is�het�natuurlijk�maar�
net!

Ik�wens�u�allen�fijne�feestdagen,�een�voorspoedig�
2013�en�veel�visplezier�in�het�nieuwe�jaar.� 666

Alex van der Velden
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Oké,�toch�nog�even�een�korte�terugblik�op�2012�dan�
vanuit�mijn�standpunt�als�BOA.�Ook�dit�jaar�zijn�er�
weer�diverse�opmerkelijke�zaken�geweest,�maar�uiter-
aard�voeren�de�gewone�overtredingen�de�boventoon.�
Koning�bureaucratie�laat�zich�echter�ook�in�dit�beroep�
niet�onbetuigd,�dus�ten�behoeve�van�diverse�over-
heidsorganen,�maar�ook�voor�de�AHV�zelf,�dient�alles�
nauwkeurig�geregistreerd�te�worden.�Dit�geeft�na�
verloop�van�tijd�dan�wel�weer�inzicht�waar�de�‘pijn-
punten’�liggen�en�waar�of�waarop�dus�meer�controle�
en�handhaving�dient�plaats�te�vinden.

Bij�dit�december�exemplaar�van�ons�verenigings-
magazine�VISSEN�zit�een�geheel�nieuwe�waterkaart�
bijgesloten.�Tevens�ontvangt�u�bij�uw�nieuwe�VISpas�
2013�als�AHV-lid�het�welbekende�witte�‘inhoudje’.�U�
zult�zien�dat�het�aantal�genummerde�wateren�is�terug-
gebracht�van�108�naar�42�stuks�met�een�duidelijkere�
omschrijving.�Deze�nummers�corresponderen�als�
vanouds�met�de�nummers�op�de�nieuwe�waterkaart.�
Ook�zijn�alle�veranderingen�en�bepalingen�die�de�
afgelopen�jaren�zijn�ingevoerd�allemaal�aangepast�en�
in�de�nieuwe�vergunning�verwerkt.�Deze�klus�heb�ik�
samen�met�bestuurscommissaris�Gerrit�Veldhuisen�
uitgevoerd.�Het�inventariseren�van�alle�viswateren�
waar�de�AHV�het�visrecht�heeft,�het�herschrijven�van�
het�witte�‘inhoudje’�en�het�samen�met�een�cartograaf�
vervaardigen�van�een�nieuwe�viswaterkaart�voor�de�
AHV-leden.�Het�bleek�een�gigantische�en�maanden-
lange�klus�voor�ons�beiden.

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

Terugkijken. Dat is wat we meestal doen aan het 

einde van het jaar. Voor mij betekent het einde van 

het jaar ook vooruitzien. Zaken die op het gebied van 

handhaving weer geregeld dienen te worden voor de 

aanvang van het nieuwe controlejaar zijn het afronden van de jaaradministratie, 

het maken van het jaarverslag en ga zo nog maar even door.
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Joris Weitjens

Het laatste weekend van september was het zover: de derde 

wedstrijd rond ons AHV-Spiegelkarperproject. Verspreid over bijna 

het gehele waterareaal van de AHV, probeerden de deelnemers 

op een stek naar eigen keuze zoveel mogelijk spiegelkarpers te 

vangen.
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Maakten�we�de�vorige�keren�als�
organisatie�nog�gebruik�van�papier�
en�postbode,�deze�keer�ging�alles�
digitaal.�Rick�van�Wees�van�de�Kar-
percommissie�promootte�de�wed-
strijd�op�Facebook�en�Twitter�en�
dat�miste�het�doel�niet:�een�record�
aantal�inschrijvingen�(bijna�70)�
en�een�gezonde�competitiedrang.�
Enige�uren�van�tevoren�werd�het�
mee�te�fotograferen�voorwerp�
bekend�gemaakt:�de�AHV-VISpas.�
Binnen�enkele�uren�na�het�digitale�
startsignaal,�lag�de�eerste�spiegel-
foto�al�in�de�mailbox!�
14�Karpervissers�wisten�uitein-
delijk�één�of�meer�spiegelkarpers�

te�vangen.�In�totaal�werden�er�
34�spiegelkarpers�gemeld�waarvan�
maar�liefst�21�projectspiegels�van�
het�boezemwater.�En�die�telden�
dubbel.�De�zwaarste�(project)
spiegel�woog�29�pond.�Drie�kar-
pervissers�eindigden�bovenaan�
met�6�punten.�De�jury�was�una-
niem�over�de�winnaar:�Marlon�
Pendisa.�Hij�ontving�uit�handen�
van�AHV-voorzitter�Bert�Vooijs�de�
hoofdprijs:�een�prachtige�minia-
tuur�van�een�rijenkarper.�Marlon�
had�niet�alleen�het�hoogste�totaal-
gewicht�maar�vooral�ook�een�paar�
bijzondere�meldingen.�Zoals�een�
vis�uitgezet�in�de�Westlandgracht�

in�2000.�Tien�jaar�lang�bleef�deze�
vis�buiten�schot�tot�hij�in�2010�en�
2011�in�dezelfde�Westlandgracht�
werd�gevangen.�Een�honkvaste�vis�
met�een�beperkt�leefgebied�zou�
je�denken,�tot�in�juni�2012�deze�
karper�een�kilometer�of�20�en�heel�
wat�afslagen�verder,�opdook�in�
de�Amstel�ver�voorbij�Ouderkerk.�
Navigatie�kwijt?�Nee�hoor,�met�
de�wedstrijd�ving�Marlon�de�vis�
op�een�mooi�gewicht�van�27�pond�
terug�in�de�Westlandgracht!�Geen�

geval�dat�op�zich�staat,�trouwens.�
Karpers�hebben�meer�met�post-
duiven�gemeen�dan�menigeen�
denkt…
Ook�de�prijzen-�en�infoavond�
was�een�succes.�De�zaal�puilde�
uit�en�de�stemming�zat�er�goed�
in.�Zeker�toen�Bob�Pijnaker�van�
Hengelsport�2000�met�een�paar�

dozen�vol�spullen�en�waardebon-
nen�kwam�binnenvallen.�De�orga-
nisatie�van�de�wedstrijd�kon�niet�
verhullen�dat�er�ook�tegenslag�
was�geweest.�De�harde�schijf�van�
mijn�pc�had�een�paar�dagen�voor�
de�prijzenavond�de�geest�gegeven�
en�enkele�prijswinnaars�bleken�
uitgewist�te�zijn.�

Van�een�geheel�andere�orde�was�
de�plotselinge�dood�van�de�vader�
van�medeorganisator�Andres�de�
Rouville.�Gastheer�Rolf�Bouman�
ontlokte�het�publiek�een�warm�
applaus�met�zijn�daaraan�gewijde�
woorden.�Andres�haalde�met�z’n�
buiten�mededinging�gevangen�
vissen�wel�een�publieksprijs�bin-
nen�voor�de�mooiste�spiegel�van�
de�wedstrijd.�Een�vis�van�26�pond�
afkomstig�van�de�allereerste�SKP-
uitzetting�in�juni�1998�(zie�ook�de�
cover).�

Al�met�al�is�de�Spiegelkarper-
wedstrijd�zo�langzamerhand�een�
echte�klassieker�geworden�die�de�
Karpercommissie�graag�in�ere�wil�
houden.�� 666

Unieke wedstrijdformule     werkt wederom!

Winnaar van de 

SKP-wedstrijd 

Marlon Pendisa met 

z’n meest bijzondere 

vangst.

Sander Kunst onderhield z’n stek goed en had binnen korte tijd een trio vissen van dezelfde 

uitzetting (november 2010) op de mat liggen.

Deze bijzondere spiegel werd in 2007 als 12 ponder met slechte bek vanuit de Bosbaan in de 

Schinkel (boezem) uitgezet. In 2011 door beroepsvisser Van Wijk gevangen en door ons gefo-

tografeerd. ‘Still going strong’.

Ook op de Bosbaan werd gescoord.

Een oudje van de Sloterplas.

Arjan Duijnker met een vetzuchtige jonge vis. 

Net als bij mensen geen goed vooruitzicht 

om oud te worden.

DE BESTE DrIE:

6 Marlon Pendisa
3 projectspiegels, 6 punten, totaalgewicht 57 pond;

6 Arjan Duijnker
3 projectspiegels, 6 punten, totaalgewicht 52 pond;

6 Sander Kunst
3 projectspiegels, 6 punten, totaalgewicht 48 pond.
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GuuS
6 Guus de rouville overleden
Op 9 oktober 2012, twee maanden nadat hij met pen-
sioen ging, kwam Guus de Rouville, vader van Karper-
commissielid Andres de Rouville (zie cover), ongelukkig 
ten val met zijn scooter. Zo ongelukkig dat het fataal 
bleek te zijn. Guus was al lid van de vereniging sinds hij 
een kleine jongen was. De AHV wenst de familie heel 
veel sterkte met dit enorme verlies.
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Bestuursmededeling
Door de Commissie van Beroep is op 9 oktober 2012 uitspraak gedaan in het beroep dat lidnummer 07-01-367-650550 heeft 
ingediend tegen de uitspraak van de Commissie van Overtredingen. Alles overwegende komt de commissie tot de uiteinde-
lijke uitspraak:
Schorsing van het lidmaatschap, overeenkomstig artikel 9 van de statuten, met terugwerkende kracht ingaande op 28-2-2012 
gedurende 10 maanden, eindigend op 28-12-2012.
Uitspraken van de Commissie van Beroep zijn bindend, artikel 5 lid 14 van het reglement van overtredingen. 
Beroep is derhalve niet mogelijk.

OVErIGE MEDEDElINGEN

6 AHV Karperavond
Op vrijdagavond 15 februari om 19.00 uur, zal er een AHV 
Karperavond plaatsvinden in de kantine van Sporting 
Martinus te Amstelveen. Met o.a. een lezing van de 
Belgische karpercrack Bart Voeten en een tombola met 
mooie prijzen gesponsord door Piet Vogel Rods & Tackle 
en Martin SB! Gratis toegang, parkeren én bitterbal-
len! Mis het dus niet! Sporting Martinus, Sportpark 
Overburg, Amsterdamseweg 247, 1182GZ Amstelveen. 
Voor de laatste informatie surf je naar FaceBook, AHV 
Karperavond.

6 Karperwedstrijd Nieuwe Meer afgelast
De op 19 tot en met 21 oktober geplande karperkop-
pelwedstrijd aan de Nieuwe Meer is door gebrek aan 
animo afgelast. De organisatie overweegt echter wel 
om in 2013 de wedstrijd een tweede kans te geven, te 
zijner tijd hierover meer nieuws.

Guus met een 

prachtige karper.

ScHrIjf MEE MET DE AHV!

Lijkt het je leuk om eens met een visverhaal in VISSEN magazine te staan en daar ook nog een kleine vergoeding voor te 
krijgen? Schroom dan niet en stuur je verhaal en foto’s direct in! Een artikel in VISSEN magazine is ongeveer 1000 woor-
den lang en voorzien van drie leuke foto’s. Eén zogenaamde titelfoto en twee foto’s die gebruikt worden als ‘inzetjes’.

Wij zijn op zoek naar mensen die iets te vertellen hebben over witvis, baars, paling, roofblei of zeelt. Uiteraard mag je ook 
over andere vissen een verhaal schrijven, maar de eerder genoemde soorten genieten nu even de voorkeur.

jeugd
Ben jij aspirant-lid van de AHV? Stuur dan zeker een verhaal in, de jeugd is de toekomst en dat willen we graag laten zien. 
Hoe stoer is het als jij straks in een echt visblad staat?

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

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

lET OP! De volgende deadline is al op 27 december 2012!
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Na�afwezigheid�van�enkele�seizoe-
nen�werd�in�het�weekeinde�van�24�
tot�en�met�26�augustus�weer�een�
AHV�Jeugdkamp�georganiseerd�
in�het�Amsterdamse�Bos.�Vrijwil-
ligers�Tom�van�Leeuwen�en�Mitsz�
van�der�Kamp�waren�deze�keer�de�
trekkers�van�dit�succesvolle�eve-
nement�met�een�stuk�of�8�kids�aan�
de�waterkant.
Gelukkig�konden�Tom�en�Mitsz�
rekenen�op�steun�van�een�aan-
tal�vrijwilligers,�zodat�er�ruim�
voldoende�aandacht�was�voor�
de�jongens�die�zich�hadden�inge-
schreven.�Iedereen�die�zich�had�
opgegeven�was�op�tijd.�Verzamel-
plek�was�een�heuse�partytent�die�
was�opgezet�om�het�gloednieuwe�
kookgerei�van�de�AHV�te�bescher-
men�tegen�de�regen.�Want�regen�
zou�er�komen,�bij�vlagen�met�bak-
ken.�Maar�dat�vooruitzicht�mocht�
de�pret�niet�drukken!
Het�beheer�van�het�Amsterdamse�
Bos�complex�had�toestemming�
gegeven�om�voor�één�weekend�in�
het�jaar�met�tentjes�aan�de�water-
kant�te�mogen�toeven.�Ook�voor-
zieningen�zoals�het�toilethuisje�
bleven�voor�ons�open.�
Wat�de�organisatie�echter�niet�
wist,�was�dat�er�vlak�van�tevoren�
flink�wat�boeien�in�de�grote�vijver�

Het Amsterdamse Bos revisited

waren�gegooid�om�een�kanoroute�
uit�te�zetten.�En�die�boeien�lagen�
behoorlijk�in�de�weg.�Sommige�
hotspots�van�de�vorige�keer�ble-
ken�daardoor�onbevisbaar.�Er�
werd�streng�op�toegezien�dat�er�
niet�te�dicht�bij�de�boeien�werd�
gevist.�Visveiligheid�stond�natuur-
lijk�voorop.�
Gelukkig�was�er�nog�ruimte�
genoeg�om�neer�te�strijken.�Voor-
dat�de�tenten�werden�opgezet,�
kreeg�iedereen�een�flinke�zak�
verse�boilies�overhandigd�van�
Mitsz,�namens�MTC�Baits.�Dat�
Mitsz�prima�recepten�kan�beden-
ken�voor�goed�vangende�bollen�
was�al�bekend.�Maar�dat�hij�als�
chefkok�van�het�Jeugdkamp�de�
lekkerste�pasta�Bolognese�en�de�
meest�verrukkelijke�goulash�kan�
maken�was�voor�menigeen�een�
aangename�verrassing!�
Nadat�de�tent�was�opgezet,�de�
hengels�veilig�inlagen,�de�maaltijd�
was�verorberd�en�de�vluchten�op�
Schiphol�waren�gestaakt,�werd�het�
rustig�aan�de�waterkant.�Maar�niet�
voor�lang!�Ondanks�het�beroerde�
weer�had�een�aantal�actievelingen�
bedacht�om�een�toneelstuk�op�te�
voeren�in�het�donker,�en�ook�nog�
deels�op�het�water.�Met�licht�en�
muziek�en�een�drijvend�gevaarte�
werd�een�verhaal�uitgebeeld�

waar�wij�van�een�afstand�geen�
visdraad�aan�vast�konden�knopen.�
Gelukkig�duurde�het�niet�lang�en�
werd�het�weer�rustig.�Totdat�er�
een�auto�stopte�op�het�grasveld�
waar�de�meesten�hun�tent�hadden�
opgezet.�De�nachtelijke�bezoekers�
wilden�kleerloos�nog�een�paar�
baantjes�trekken�tussen�de�lijnen.�
Mooi�niet�dus!
En�de�vis�dan?�Het�was�best�span-
nend�of�er�überhaupt�wat�uit�het�
water�zou�komen.�In�de�afgelopen�
winters�is�een�behoorlijk�aantal�
dode�vissen�als�gevolg�van�win-
tersterfte�uit�het�water�geschept.�
Niemand�wist�eigenlijk�wat�er�nog�
rondzwom.�Gelukkig�werd�snel�
duidelijk�dat�een�aantal�mooie�
exemplaren�de�winters�had�over-
leefd.�Alsof�de�kids�al�jaren�lang�
succesvol�dikke�karpers�hadden�
gedrild,�kwam�met�gemak�een�
aantal�mooie�vissen�op�de�kant.�
We�hebben�ze�niet�geteld,�maar�er�
zijn�er�toch�zeker�tussen�de�10�en�
15�gevangen,�waaronder�enkelen�
van�boven�de�10�kilo.
Al�met�al�een�super�geslaagd�
weekend�en�voor�herhaling�vat-
baar!
Speciale�dank�gaat�uit�naar�Tom�
en�Mitsz,�het�beheer�van�het�
Amsterdamse�Bos�complex,�MTC�
Baits�en�alle�vrijwilligers.��� 666
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Het duurde niet lang voordat duidelijk werd 

dat er nog mooie vissen rondzwemmen, Tjerk 

met een knappe schub. (foto: Paul Hendrix)

Paul Hendrix

Een geslaagd weekend met een gezellige groep. (foto: Paul Hendrix)

Vader roland vangt ook wel zijn visje!

Ons verhaal…

Quincy en Roland Sikking

Wij wonen in Rijsenhout, dat is vlak bij Aalsmeer. 

Vanaf daar gaan wij geregeld op pad om een leuk 

en gezellig visplekje te zoeken. En meestal komen 

we dan in Amsterdam terecht. Wie wij zijn? Wij zijn 

vader Ronald van 48 jaar en zoon Quincy van 12 jaar.

De�vis�op�de�foto�met�Quincy,�is�
gevangen�op�de�Bosbaan.�Het�
duurt�soms�lang�voordat�je�een�
aanbeet�krijgt,�maar�die�grote�
karpers�maken�dat�wachten�
altijd�de�moeite�waard.�Je�weet�
nooit�wat�je�vangt,�groot�of�klein,�
schub�of�spiegel.�Uiteindelijk�is�
het�de�vis�die�beslist�of�hij�aan�
je�haakje�komt�(of�niet).�Het�aas�
dat�je�er�aan�hangt�vindt�de�vis�
ook�belangrijk�en�in�dit�geval�had�
Quincy�een�chocolade�boilie�er�
aan.�

En�dan�maar�wachten,�gelukkig�
hadden�we�deze�keer�een�tent�
staan�want�het�was�echt�slecht�

weer!�Hoe�heten�die�mensen�ook�
alweer�die�met�dat�snertweer�
vissen?�Juist,�die�noem�je�bik-
kels!�Quincy�is�met�z’n�twaalf�jaar�
al�echt�een�bikkel,�weer�of�wind,�
het�maakt�hem�niet�uit.�We�vis-
sen�eigenlijk�altijd�samen,�hij�kan�
alles�zelf,�alleen�bij�het�binnenha-
len�help�ik�hem.�Dat�is�soms�een�
beetje�te�zwaar.�Zo’n�karper�van�8�
kilo�kan�aardig�tekeer�gaan!

Maar�hij�vangt�ze�mooi�wel.�Niet�
gek�voor�zo’n�klein�mannetje!�We�
hebben�echt�lol�samen,�vader�en�
zoon�die�gaan�vissen.�Vroeger�
had�ik�ook�zo’n�vader�en�nu�beleef�
ik�met�mijn�eigen�kind�wat�hij�

vroeger�met�mij�meemaakte.�Een�
visdag�samen�met�Quincy�vind�ik�
helemaal�super!

Als�we�klaar�zijn�met�vissen�dan�
ruimen�we�alles�netjes�op,�ook�de�
rotzooi�van�anderen.�Dat�is�dan�
wel�niet�van�ons�maar�we�kun-
nen�het�gewoon�niet�laten�liggen.�
Jammer�dat�sommige�mensen�
daar�heel�anders�over�denken.�Ik�
zou�wel�eens�een�bordje�bij�de�
Bosbaan�willen�neerzetten�met�
daarop�de�tekst:�‘wij�houden�het�
hier�schoon,�u�ook?’�Het�is�toch�
helemaal�niet�fijn�om�aan�het�
begin�van�de�visdag�eerst�alle-
maal�troep�van�een�ander�weg�te�
moeten�halen?

Maar�goed.�Nu�het�wat�kouder�
wordt�gaan�we�meer�op�snoeken�
vissen�want�dat�is�weer�een�hele�
andere�ervaring�dan�karperen.�En�
dat�lukt�nu�ook�wat�beter.�Zo�lang�
we�maar�samen�kunnen�vissen�en�
samen�lol�kun�hebben.

Wij�wensen�alle�lezers�en�vissers�
hele�goede�vangsten�in�2013.�En�
vergeet�het�niet�hoor:�‘ruim�je�
rommel�op�na�het�vissen!’� 666

Quincy met een sterke Bosbaankarper!
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In�‘Terug�naar�af’,�VISSEN�magazine�nr.�4,�septem-
ber�2012,�schetst�Rolf�Bouman�een�situatie,�die�de�
meesten�van�ons�kennen�uit�hun�jonge�jaren.�Hoe-
wel,�het�door�hem�opgevoerde�DAM-molentje�in�
mijn�jeugd�een�onbereikbaar�hebbedingetje�was.�De�
meer�gefortuneerden�onder�ons�hadden�een�reel�op�
hun�snoekhengel�gemonteerd.�Het�doel�van�de�vis-
dag�oftewel�de�te�belagen�vissoort,�bepaalde�overi-
gens�net�als�nu�de�materiaalkeuze,�die�in�hoofdzaak�
bestond�uit�meer,�of�minder,�zware�bamboestokken�
en�dito�vaste�lijnen,�waarbij�vooral�de�gevlochten�

VISSEN, een 
manier van leven!

dienden�om�de�vis�zo�snel�mogelijk�op�de�kant�te�
zwiepen.�Al�te�voorzichtig�hoefde�je�immers�niet�
te�zijn�toen,�met�wat�in�het�algemeen�als�jachtbuit�
werd�beschouwd.�De�meeste�vissen�met�wat�vlees�
op�de�graat�waren�een�welkome�aanvulling�op�de�
benodigde�eiwitten.�Driedubbel�plezier�dus�op�een�
visdag.�Het�verblijven�in�een�natuurlijke�omgeving�
en�het�aftasten�van�de�mogelijkheden,�de�spanning�
van�de�aanbeet�en�vangst�en�last�but�not�least,�de�
consumptie�van�de�vangst.�Enkele�andere�aspecten,�
zoals�noodzakelijke�voorbereidingen,�onderhoud�
materiaal�en�het�eindeloos�interpreteren�van�weers-
verwachtingen,�tillen�het�vissen�nog�steeds�ver�uit�
boven�hobby-�en�sportbeleving.�

Lofzang
Buiten�de�sterk�verbeterde,�en�voor�een�groter�
publiek�bereikbare,�materialen�is�er�in�essentie�
weinig�veranderd�door�de�jaren�heen.�Vissen,�of�
je�dat�nu�in�je�vrije�tijd�of�beroepsmatig�beoefent,�
is�gewoon�een�wijze�van�leven.�We�herkennen�dat�
overduidelijk�in�het�artikel�van�Rolf�Bouman�en�
eigenlijk�in�alle�soortgelijke�lofzangen�op�de�visse-
rij,�die�mij�in�een�bijna�leven�lang�lidmaatschap�van�
de�AHV�onder�ogen�zijn�gekomen.�Zelf�heb�ik�dat�
ruimschoots�kunnen�beleven�als�sportvisser,�maar�
ook�als�opstapper�bij�de�RD�35,�het�laatste�visserij-
bedrijf�in�Durgerdam�en�later�als�vergunninghouder�
van�grote�vangstmiddelen�voor�enkele�meertjes�in�
Waterland.�

De�voorbereidingen�zijn�anders�dan�in�de�sport-
visserij,�maar�niet�minder�intens�en�gebaseerd�
op�dezelfde�instincten.�Aan�het�stampen�van�een�
snoekbaars�op�de�top�van�welke�hengel�dan�ook,�
kan�ik�bijzonder�veel�plezier�beleven.�Maar�de�span-
ning,�die�het�optillen�van�de�kubstok�geeft,�het�
antwoord�dus�op�de�vraag�of�je�fuik�goed�stond�en�
of�de�paling�heeft�‘gelopen’,�doet�daar�niet�voor�
onder.�En�wat�te�zeggen�van�het�gevoel�dat�opge-
roepen�wordt,�wanneer�de�balklijn,�waarmee�je�het�
hoekwant�binnenhaalt,�opeens�een�knik�vertoont�
door�een�hevig�aan�het�snoer�tegenstribbelende�
paling?�Vissen,�sport�of�beroep,�is�een�geweldige�
manier�van�leven,�gedirigeerd�door�windrichtingen,�
maanstanden�en�jaargetijden�en�soms�ook�door�een�
verzoek�vanuit�de�keuken.� 666

Hennie J.A. Koopman

Mad
e in

 Mo
kumin MokuM ad e

m

17

Piet�Vogel,�misschien�wel�de�bekendste�karpervisser�
van�Nederland,�treffen�we�aan�in�zijn�‘natuurlijke’�
omgeving.�Aan�de�waterkant�en�achter�een�paar�
hengels.�Het�is�koud�en�het�miezert�maar�ondanks�
zijn�lichamelijke�ongemakken�moet�én�zal�hij�vissen,�
veel�gedrevener�dan�dit�kom�je�ze�zelden�tegen.�In�
vogelvlucht�hier�zijn�verhaal.

Pietje�groeit�op�in�de�Jordaan,�zijn�ouders�zijn�
enthousiaste�baarsvissers.�‘Wat?’�zegt�Piet,�‘iedereen�
in�de�stad�was�destijds�op�baars�aan�het�vissen!’�
Ieder�weekend�gaat�hij�met�paps�en�mams�naar�
Andijk�en�daar�wordt�natuurlijk�ook�gevist.�Het�begin�
van�een�passie�die�nooit�meer�weg�zou�gaan.�In�de�
Tichelstraat�woont�aan�de�overkant�Gerard�Collewijn,�
op�dat�moment�Amsterdams�bekendste�karpervisser.�
Piet�mag�een�keer�mee�en�de�vonk�slaat�keihard�over.�
In�1978�vangt�Piet�in�Scharwoude�zijn�allereerste�
karper�en�er�is�geen�weg�meer�terug.

Als�één�van�de�eersten�gaat�Piet,�begin�jaren�’80,�met�
boilies�vissen.�Met�zijn�Esther�‘doet’�hij�zelfs�nachtjes�
in�een�tentje.�Iets�wat�in�die�tijd�volstrekt�ongewoon�
was�en�de�keren�dat�hij�voor�‘vuile�viezerik’�werd�
uitgescholden�zijn�ontelbaar.�Maar�Piet�heeft�lol�en�
Piet�vangt�vis.�In�1987�gaat�hij�voor�het�eerst�naar�
Frankrijk,�hij�wil�naar�Cassien�maar�kan�het�meer�
niet�vinden�en�belandt�uiteindelijk�geheel�ergens�
anders.�Drie�jaar�lang�stroopt�hij�Frankrijk�af�maar�
echt�vangen�doet�hij�niet.�Leren�doet�hij�echter�des�te�
meer.�Het�is�Robert�Paul�Naeff�die�hem�adviseert�te�
gaan�schrijven,�het�is�1991,�en�Piet�schrijft�zijn�eerste�

artikel�voor�Dé�Karperwereld�aan�de�oevers�van�Lac�
d’Orient.�Het�begin�van�een�roemruchte�schrijvers-
carrière.
In�1996�wordt�hij�afgekeurd�als�timmerman�vanwege�
artrose�in�zijn�polsen.�Met�Bertus�Wagener�gaat�hij�
onderlijntjes�knopen�tijdens�het�vissen�en�samen�
ontwerpen�ze�een�staafmarker.�PB�is�geboren!�Het�
instant�succes�van�PB-products�doet�Piet�en�Bertus�
versteld�staan,�ze�knopen�zich�helemaal�scheel�en�de�
rigs�vliegen�weg.�Samen�met�Henk�van�Berkel�ope-
nen�de�mannen�het�fameuze�Hengelsport�Osdorp�in�
1999.�Ondertussen�geeft�Piet�lezingen,�workshops�en�
schrijft�artikel�na�artikel.�De�introductie�van�‘coated’�
onderlijnmateriaal�(Green�Hornet),�betekent�de�grote�
doorbraak�van�PB.�In�2005�wordt�‘Osdorp’�verkocht.

We�maken�een�sprong�naar�eind�2009,�begin�2010.�
Piet�is�de�drive�kwijt�en�stapt�uit�PB,�hij�heeft�het�vis-
sen�gemist�en�neemt�een�jaar�een�sabbatical.�Maar�
het�bloed�kruipt�en�in�2010�begint�hij�met�Piet�Vogel�
Rigsolutions.�Het�motto�luidt:�‘Dezelfde�kwaliteit�
maar�voor�minder�geld’.�Het�slaat�in�als�een�bom�en�
Piet�kan�de�eerste�jaren�de�vraag�maar�nauwelijks�
aan.�En�hij�gaat�maar�door,�Piet�Vogel�Rods�‘n�Tackle�
ziet�het�levenslicht�en�voor�komend�jaar�zijn�er�ver-
gevorderde�plannen�om�een�eigen�boilierange�op�de�
markt�te�brengen,�Piet�Vogel�CarpBaits.

Piet�Vogel,�51�jaar�oud,�artrose�onder�de�leden�maar�
met�de�drive�van�een�twintigjarige�en�een�echte�
Mokummer.

www.rigsolutions.nl� 666

In deze rubriek neemt de redactie je mee naar bedrijven binnen de hengelsport 

die hun oorsprong hebben in Amsterdam. Deze keer aandacht voor Piet Vogel 

Rigsolutions.

Hennie in eerdere jaren als beroepsvisser.

Piet Vogel in zijn natuurlijke omgeving.

rigjes knopen zal Piet altijd blijven doen.
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Tegenwoordig�geeft�Martin�lezin-
gen�over�de�natuur�in�Amsterdam,�
is�hij�gids�bij�excursies,�actief�in�
de�onderzoeksvisserij�en�voor-
lichter�bij�tal�van�media.�Deze�
voormalige�fysiotherapeut�geniet�
landelijke�bekendheid�ondermeer�
dankzij�de�reeks�boeken�die�hij�
heeft�geschreven�en�natuurlijk�
vanwege�de�prachtige�documen-
taire�‘Haring�in�het�IJ’,�die�hij�
samen�met�Merel�Westrik�maakte.�

In gesprek met…   
Martin Melchers
In oktober 2009 ging Martin Melchers met pensioen als 

stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. Nu, drie jaar later, 

heeft deze markante man het drukker dan ooit tevoren. Want, 

zo redeneert hij zelf, als je werk je passie is dan is stoppen geen 

optie. VISSEN magazine zocht Martin op en vroeg hem het hemd 

van het lijf over de Amsterdamse onderwaterwereld.

Martin�kan�fantastisch�verhalen�
over�plantjes,�beestjes�en�alles�dat�
leeft.�Maar�in�dit�artikel�gaan�we�
uiteraard�vooral�dieper�in�op�de�
‘natte’�fauna,�de�vissen�dus.

Nieuwe fauna en 
veranderingen
Nieuwe�dieren�komen�en�gaan,�
ook�onderwater.�De�wolhand-
krab�is�inmiddels�al�opgerukt�
tot�Ouderkerk.�Bij�Ouderkerk�

werd�zelfs�het�zeldzame�
Zuiderzeekrabbetje�
aangetroffen.�Kwam�
vroeger�voornamelijk�de�
diklipharder�voor�op�het�
IJ,�tegenwoordig�
zijn�het�de�dun-
lipharders�die�
overheersen.�In�
2010�werden�er,�naar�schatting,�
80.000�glasaaltjes�waargenomen�
bij�het�gemaal�van�zijkanaal�F.�
Dankzij�onderzoeksvisserij�met�
fijnmazige�fuiken�is�vast�komen�
te�staan�dat�zeebaarzen�en�diklip-
harders�zich�voortplanten�in�de�
westelijke�havens�en�als�klap�op�
de�vuurpijl�is�Amsterdam�sinds�
dit�jaar�een�vissoort�rijker!�De�
kleine�koornaarvis!

Vismigratie
Onder�het�motto�‘Nederland�niet�
op�slot’�en�volgens�Europese�richt-
lijnen,�is�Martin�nauw�betrokken�
bij�de�aanleg�van�zogenaamde�
vispassages.�Migratiesystemen�
die�het�voor�vissen�mogelijk�
maken�om�op�eigen�kracht�van�
het�ene�naar�het�andere�waterni-
veau�te�komen.�Al�eerder�werd�het�
gemaal�bij�zijkanaal�F�genoemd.�
Een�onneembare�hindernis�voor�
bijvoorbeeld�de�aal�uit�de�Haar-
lemmerringvaart.�Om�voort�te�
kunnen�planten�moet�deze�vis�
het�zoute�water�op�en�een�lange�
reis�maken.�En�omgekeerd�geldt�
natuurlijk�hetzelfde.�De�jonge�glas-
aaltjes�willen�wel�maar�kunnen�
eenvoudigweg�de�Ringvaart�niet�
bereiken.�In�het�najaar�van�2012�
is�er�een�vispassage�in�gebruik�
genomen�die�deze�barrière�moet�
wegnemen.�Tegelijkertijd�wordt�er�
aan�beide�zijden�van�het�gemaal�
middels�fijnmazige�netten�gekeken�

in�welke�mate�de�diverse�vissoor-
ten�de�vispassage�bereiken�en�ook�
daadwerkelijk�gebruiken.

Beroepsvissers 
Beroepsvissers�zijn�niet�de�popu-
lairste�mensen�onder�de�hengel-
sporters.�Het�idee�dat�beroepsvis-
sers�alles�wegvissen�en�een�hekel�
hebben�aan�sportvissers�is�echter�
al�lang�achterhaald.�Piet�Ruijter�
is�zo’n�beetje�de�laatste�Amster-
damse�beroepsvisser.�Hij�laat�zijn�
netten�vooral�zakken�in�de�Amster-
damse�havens,�waar�sportvissers�
geen�toegang�hebben.�Samen�met�
Martin�organiseert�hij�ook�excur-

sies�in�het�havengebied,�maar�
belangrijker�voor�de�sportvisserij�
in�Amsterdam,�hij�voert�onder-
zoeksvisserij�uit�in�opdracht�van�
Haven�Amsterdam,�Waternet�AGV�
en�DRO�gemeente�Amsterdam.�
Bij�deze�visserij�wordt�gekeken�
naar�het�bestand�en�de�conditie�
van�de�vissen.�Door�de�resultaten�
van�onderzoeksvisserij�over�de�
jaren�bij�te�houden,�ontstaat�er�
een�goed�beeld�van�de�kwaliteit�
van�het�water�en�de�flora�en�fauna�
in�het�bijzonder.�Uiteindelijk�komt�
dit�soort�informatie,�via�via,�altijd�
weer�terecht�bij�de�sportvisser�en�
die�kan�er�zijn�voordeel�mee�doen.�
Mochten�er�verontrustende�resul-
taten�zijn�(weinig�vis,�zieke�vis),�
dan�kan�er�dankzij�de�verrichtingen�
van�Piet,�in�een�vroeg�stadium�
worden�gereageerd.�Bijvoorbeeld:�
Heeft�er�een�vervuiling�plaatsge-
vonden?�Waar�ligt�de�oorzaak?�En�
hoe�voorkomen�we�dit�in�de�toe-
komst?�Kortom,�de�beroepsvisserij�
draagt�een�belangrijk�steentje�bij�
aan�het�behouden�van�de�sportvis�
in�Amsterdam.

Martin aan het woord
‘Ik�vind�het�geen�enkel�probleem�
als�vissers�af�en�toe�een�visje�
mee�naar�huis�nemen.�Ik�mag�
zelf�ook�graag�mijn�tanden�in�een�
snoekbaarsfiletje�zetten.�Sommige�
vissers�maken�het�echter�te�gek.�
Wees�wijs!�Vis�voor�jezelf�en�niet�

voor�een�ander.’�Op�de�vraag�hoe�
Martin�tegenover�het�uitzetten�van�
karpers�staat,�antwoordt�hij�reso-
luut:�‘Karpers�planten�zich�moeilijk�
voort�in�Amsterdam,�het�gebeurt�
wel�maar�onvoldoende�voor�de�
sportvissers.�Het�uitzetten�van�
karpers�op�ondiepe�wateren�waar-
van�bekend�is�dat�er�een�dikke�
sliblaag�is�en�waar�in�voorgaande�
jaren�grote�wintersterftes�zijn�
geweest,�vind�ik�sterk�af�te�raden,�
dat�is�uit�de�mode.�Het�uitzetten�
van�karpers�op�grote,�open�water-
partijen,�zoals�de�Amstelboezem�
en�de�Nieuwe�Meer,�vind�ik�prima.�
Zolang�er�een�goed�beeld�is�van�
het�huidige�bestand�valt�het�uit-
zetten�van�karpers�op�de�diverse�
diepe�zandwinputten�ook�te�recht-
vaardigen.�Zeker�als�er�bijvoor-
beeld�sprake�is�van�een�goed�spie-
gelkarperproject�waarbij�groei�en�
migratie�dankzij�terugmeldingen�
wordt�bijgehouden.’�Aldus�Martin�
Melchers.� 666
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Met Piet op pad.

Voor meer informatie over Martin Melchers:
http://www.at5.nl/tv/documentaires/aflevering/4233
http://vismetpiet.nl

De Kleine Koornaarvis kan een 
maximale lengte bereiken van 
20 centimeter. Het lichaam van de 
vis heeft een langgerekte vorm. 
De vis heeft twee rugvinnen en 
één aarsvin. De eerste rugvin 
heeft 7-9 stekels, de tweede rug-
vin heeft twee stekels en 8 tot 16 
vinstralen, de aarsvin heeft twee 
stekels en 10 tot 18 vinstralen. De 
Kleine Koornaarvis komt zowel 
in zoet, zout als brak water voor 
en is gebonden aan gematigde 
kustwateren en meren. De Kleine 
Koornaarvis komt sinds de jaren 
1960 voor langs de kust van de 
Lage Landen, vooral in het Veerse 
Meer en de Grevelingen. De soort 
wordt vaak verward met de Grote 
Koornaarvis, deze komt al langer 
voor in het Amsterdamse.
(bron: Wikipedia)

De Kleine Koornaarvis, Amsterdams nieuwste aanwinst, zie ook kadertekst. 

(foto: ron Offermans)

Martin met een zalm uit de Amsterdamse 

havens!
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En�dat�er�behoorlijke�grote�roof-
vissen�te�vinden�zijn�in�de�soms�
meest�onooglijke�slootjes�hoef�
ik�niet�uit�te�leggen.�Met�slechts�
een�rugzak�op�en�gewapend�met�
een�stevige�baitcaster,�maak�ik�
samen�met�mijn�vismaat�Elmer�
de�vele�sloten�en�weteringen�tus-
sen�de�woonwijken�en�kantoren�
in�Amsterdam�onveilig�met�aller-
hande�groot�kunstaas.

Slagen op stekken 
Om�te�slagen�is�het�belangrijk�om�
je�te�beperken�tot�wateren�waar-
van�je�weet�dat�er�kans�is�op�grote�
roofvis.�Meestal�zijn�dit�wateren�
waar�grote�voorns,�brasems�en�
kleine�karpers�huizen.�Grote�aas-

Werpen in woonwijken
De zomertijd is zonder meer een prachtige periode om te vissen, 

maar toch kriebelt er altijd iets in mijn buik tijdens het intreden 

van de herfst en winter. Tijdens de koude en donkere dagen vind 

ik het werkelijk heerlijk om diverse woonwijken af te struinen op 

zoek naar grote snoek en kastelen van snoekbaarzen. Werpen in 

woonwijken dus.

Marcel de Ruyter

vis�betekent�vaak�automatisch�
grote�roofvis.�Geregeld�wordt�in�
deze�periode�eerder�een�grote�
aasvis�gepakt,�omdat�een�roofvis�
daar�langer�op�kan�teren�en�dus�
minder�energie�verbruikt�bij�het�
jagen.
Mijn�keus�gaat�daarom�altijd�naar�
sloten,�weteringen�of�vaarten�die�
uitlopen�op�de�grotere�wateren.�
In�een�dergelijk�ondieper�water�is�
het�vaak�net�een�graadje�warmer�
in�de�winter�en�dat�trekt�aasvissen�
aan�en�die�trekken�op�hun�beurt�
weer�roofvissen�aan.
En�ook�hier�geldt�natuurlijk�dat�
een�rover�nooit�zomaar�ergens�
gaat�liggen.�Zoek�naar�restanten�
van�waterplanten,�bruggen,�over-

hangende�takken,�kruisingen,�dui-
kers,�palen,�etc.�Eigenlijk�alles�wat�
afwijkend�is�en�waar�een�roofvis�
zijn�prooivis�kan�belagen�vanuit�
een�hinderlaag.�Parkvijvers�of�
weteringen�tussen�de�woonwijken�
genieten�mijn�voorkeur.�Dit�omdat�
deze�vaak�meer�beschut�liggen�
tussen�de�hoge�bomen�en�wonin-
gen�of�kantoren.�Dit�is�niet�alleen�
prettig�voor�de�vis,�maar�ook�voor�
de�sportvisser.�

Keuze van kunstaas
Zoals�aangegeven�beperk�ik�mij�
tot�wateren�waar�grote�aasvis-
sen�huizen.�Dit�betekent�ook�dat�
ik�mijn�kunstaas�hierop�aanpas.�
Veel�kunstaas�hoef�je�niet�mee�
te�nemen,�als�je�maar�met�een�
aantal�factoren�rekening�houdt.�
Pluggen,�jerkbaits,�bucktailspin-
ners,�spinnerbaits�en�shads�van�
minimaal�15�cm�of�groter�werken�
prima.�Omdat�je�op�vrij�ondiep�
water�vist,�is�het�slim�om�slechts�
ondiep�lopend�kunstaas�te�gebrui-
ken.�Anders�loop�je�alleen�maar�
de�bodem�uit�te�graven�en�vang�
je�meer�vuil�dan�vis.�Tweedelige�
pluggen,�spinners�en�shads�met�
grote�ronde�schoepstaarten�geven�
veel�vibratie�onder�water.�Dit�is�
nuttig,�want�veel�wateren�zijn�erg�
troebel�en�hebben�dus�weinig�
doorzicht.�Een�rover�moet�het�dan�
dus�hebben�van�de�trillingen.

Dat�is�dan�ook�de�reden�dat�ik�
veelal�kies�voor�felle�kleuren.�
Doorgaans�vis�ik�de�15�à�22�cm�
lange�shads�op�lichte�loodkop-
pen�met�een�grote�haak.�De�shad�
heeft�van�zichzelf�al�een�behoorlijk�
gewicht�en�loopt�prachtig�mooi�
door�het�water�in�combinatie�met�
een�kleine�ronde�jigkop.�Omdat�
de�shad�vrij�groot�is�plaats�ik�er�
meestal�een�extra�dreg�bij.�Een�
andere�goede�oplossing�is�het�
gebruik�maken�van�een�‘kurken-
trekkerkop’�(een�loodkop�die�je�in�

de�shad�‘schroeft’)�en�op�de�flan-
ken�te�voorzien�van�twee�dreggen.�
Die�dreggen�verdeel�ik�over�de�
shad�om�een�grotere�inhakings-
kans�te�creëren.�Hiervoor�plaats�
ik�dus�één�dreg�net�achter�de�kop�
en�de�andere�net�voor�de�staart-
wortel.

Om�enkele�goed�werkende�kunst-
aasjes�te�noemen;�Mann’s�shads�
(15�cm)�in�de�kleuren�geel/oranje�
en�roze,�de�I.T.T.�Hollow�Belly�
shads�(13,5�cm)�van�Bertus�Roze-
meijer,�Fox�Rage�Pro�shads�(14-
28�cm),�de�grote�Salt�shaker�shads�
van�Lunker�City,�de�Fatso�van�
Salmo�en�de�Rat-L-Trap�van�Bill�
Lewis�in�de�drijvende�variant.

Bezemsteel met reel?
Omdat�we�met�redelijk�zwaar�
kunstaas�in�de�weer�zijn�is�het�
gebruik�van�een�baitcaster�en�reel�
ideaal.�Een�stevige�spinhengel�
met�molen�zal�ook�zijn�werk�doen,�
maar�ik�heb�gemerkt�dat�een�reel�

rustiger�en�constanter�draait�als�
het�aankomt�op�langzaam�vissen.�
Langzaam�vissen�is�erg�belang-
rijk,�om�de�trage�rover�op�som-
mige�koude�dagen�over�te�halen�
tot�bijten.�Zelf�gebruik�ik�graag�
een�2.10�meter�lange�baitcaster�
met�een�werpgewicht�tot�100�
gram.�Hierop�plaats�ik�een�goede�
kwaliteit�werpreel�die�tegen�een�
stootje�kan,�opgespoeld�met�20/00�
gevlochten�lijn.�Persoonlijk�kies�
ik�graag�voor�een�fel�geel�kleurtje�
om�de�lijn�te�kunnen�volgen.�Het�
geheel�lijkt�zwaar,�maar�met�een�
korte�harde�hengel�werk�je�makke-
lijker�met�je�kunstaas�en�dit�merk�
je�ook�aan�je�armen�aan�het�einde�
van�de�visdag.�Ik�gebruik�altijd�
een�stevige�stalen�onderlijn�van�
minimaal�20�cm�met�een�perfecte�
speld�om�mijn�kunstaas�aan�te�
hangen.�Bespaar�hier�nooit�op!�De�
kwaliteit�hiervan�heb�je�in�eigen�
handen�als�je�deze�zelf�maakt.

Checklist 
Op�zich�hoef�je�niet�veel�mee�te�
nemen�in�je�tas.�Een�tacklebox�
met�diverse�kunstaasjes,�reserve�
loodkoppen�en�dreggen�en�een�
aantal�stalen�onderlijntjes�die�
sterk�genoeg�zijn�om�het�grote�
kunstaas�te�kunnen�dragen�en�
natuurlijk�de�tanden�van�die�grote�
rover�te�kunnen�weerstaan.�Ver-
der,�niet�geheel�onbelangrijk,�je�
VISpas,�onthakingsmateriaal�en�
je�fotocamera�om�je�gigant�mee�
te�fotograferen.�Een�landingsnet�
is�altijd�makkelijk�en�zeker�in�de�

buurt�van�bruggen�en�hoge�kades.�
Daarnaast�is�het�hebben�van�door-
zettingsvermogen�een�absolute�
must.
Een�grote�roofvis�laat�zich�niet�
zomaar�verleiden.�Ze�zijn�immers�
niet�voor�niets�zo�groot�geworden�
en�dus�moet�je�soms�het�één�en�
ander�uit�de�kast�halen�om�ze�te�
doen�laten�toehappen.�Vis�in�de�
middaguren,�in�mijn�ervaring�
maak�je�dan�meer�kans!�Maar�al�te�
vaak�boek�ik�de�beste�vangsten�op�
het�warmste�moment�van�de�dag.�
Als�laatste�tip;�neem�een�kunst-
aasredder�mee!�Helaas�liggen�er�
in�de�meeste�wateren�van�woon-
wijken�genoeg�fietsen,�bood-
schappenwagentjes�en�andere�
zaken.�Zelf�gebruik�ik�al�jaren�een�
stevig�koord�van�enkele�meters�
dat�je�bij�elke�bouwmarkt�kan�
halen�met�hierop�een�extra�large�
dreg.�Om�de�dreg�heen�kneed�
ik�wat�bladlood.�Hiermee�krijg�
ik�het�geheel�wat�dieper�en�kun�
je�de�boel�verder�weg�werpen.�
Het�koord�draai�ik�op�een�houten�
plankje�en�de�dreggen�scherm�
ik�af�met�wijnkurken�om�mijn�
vingers�te�beschermen.�Een�goed-
koop,�maar�doeltreffend�hulpmid-
del�dat�mij�al�heel�wat�kunstaasjes�
heeft�gered.�

Succes!� 666

Ook grote snoek-

baars huist in de 

stad.

Groot kunstaas en een stevige pook!

Een woonwijkbeuker!

fietsen zat in de stad.
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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,�1077JX�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 prachtige werphengel-
set,�beschikbaar�gesteld�door�de�
Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Zijn wij dat?’-nieuws vorige editie:

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

Ben
 ik d

at?
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