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Zwaar weer
Als�we�alle�berichtgeving�over�de�bezuinigingen�
die�wij�als�burger�in�2012�opgelegd�krijgen�moeten�
geloven,�dan�zouden�we�inderdaad�weleens�in�zwaar�
weer�kunnen�belanden.�Letterlijk�gezien�hebben�
we�er�overigens�in�zijn�geheel�geen�last�van,�in�
tegendeel.�Kunt�u�zich�de�afgelopen�twee�winters�
nog�herinneren?�Veel�én�lang�dichtgevroren�water�
met�alle�gevolgen�van�dien�(vissterfte).�Dit�blijft�ons�
vooralsnog�gelukkig�bespaard.�Dus�zouden�we�wat�
dit�betreft�kunnen�stellen,�dat�de�weergoden�ons�in�
ieder�geval�gunstig�gestemd�zijn.
Goed�nieuws�voor�de�vissen�in�het�Amsterdamse�
Bos!�De�beheerders�aldaar�hebben�onlangs�pompen�
geplaatst�waardoor�er�bij�ijsvorming�open�stukken�
water�blijven.�Hierdoor�zal�de�aanwezige�vis�beter�in�
staat�zijn�om�zuurstof�op�te�nemen.�Onze�dank�gaat�
uit�naar�de�beheerders�van�het�Bos!
Een�ander�gunstig�bericht�is�dat�de�AHV�zich�
gelukkig�stemt�met�de�komst�van�een�nieuwe�
hoofdredacteur,�elders�in�dit�blad�zal�Rolf�Bouman�
zichzelf�verder�voorstellen�en�zijn�visie�delen.�Wij�
wensen�hem�veel�succes!
Ook�komen�we�nog�even�terug�op�de�verzending�van�
de�contributiefactuur�door�DEBI-Sport,�zoals�reeds�
vermeld�in�Vissen�magazine�4�van�september�2011.
Verder�wens�ik�u�veel�leesplezier�en�een�goed�
visjaar!� 666
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De�kleinere,�ondiepere�wateren�
warmen�het�snelst�op�en�zullen�
daarom�eerder�voedsel��bevatten.�
Daar�moeten�we�dus�zijn�om�
karpers�te�vinden.�Een�water�dat�
weer�tot�‘leven’�komt�is�te�herken-
nen�aan�gasbellen,�losgekomen�
bodemsediment�en�toenemend�
waterleven.�Het�zoeken�naar�
karpers�gaat�het�beste�per�fiets,�
�brommer�of�te�voet�omdat�je�dan�
dicht�bij�het�water�kan�komen�en�

snel�kan�verplaatsen.�Let�op�bel-
letjes,�stofwolken,�kolkjes,�bewe-
gende�waterplanten,�deiningen�en�
kringen.�Een�bril�met�polaroidgla-
zen�zal�je�helpen�meer�in�het�water�
waar�te�kunnen�nemen�doordat�de�
reflectie�op�het�water�grotendeels�
weggenomen�wordt.�Omdat�in�dit�
jaargetijde�de�karpers�vaak�slechts�
een�dagdeel�in�de�ondieptes�te�
vinden�zijn,�is�het�zaak�niet�al�te�
lang�te�wachten�met�vissen�als�je�

ze�gevonden�hebt.�Een�flexibele�
visserij�geniet�in�deze�periode�dus�
de�voorkeur�en�dan�kom�je�al�snel�
uit�op�het�vissen�met�de�pen�of�
aan�de�oppervlakte.�Hiervoor�heb�
je�immers�slechts�één�hengel,�een�
schepnet,�een�kleine�onthaakmat,�
wat�voer,�een�tas�met�visspulle-
tjes�en�eventueel�een�fototoestel�
nodig.

Aan de oppervlakte
Voor�de�oppervlaktevisserij�zijn�
brood�en�drijvende�honden-�en�
kattenbrokken�zeer�geschikt,�maar�
eigenlijk�is�alles�te�gebruiken�
zolang�het�eetbaar�is�en�drijft.�Zie�
je�een�karper�aan�de�oppervlakte�
liggen�of�happen,�dan�kan�je�
meteen�je�haakaas�erbij�leggen,�
maar�beter�is�het�om�eerst�wat�

broodkorsten�of�brokjes�te�voeren�
en�zo�wat�vertrouwen�bij�de�vis�op�
te�bouwen.�Probeer�de�korsten�of�
brokken�van�een�afstandje�met�de�
stroming�of�wind�naar�de�vis�toe�
te�laten�drijven�zodat�het�lijkt�alsof�
deze�toevallig�langs�komen.
Watervogels�kunnen�een�grote�
ergernis�vormen,�maar�ze�attende-
ren�de�karpers�er�met�hun�drukke�
gedrag�ook�op�dat�er�iets�eetbaars�
te�halen�valt.�Maar�al�te�vaak�
komen�de�karpers�dan�ook�een�
kijkje�nemen�en�pikken�de�afgezon-
ken�stukken�brood�op�of�pakken�
een�korst�van�het�wateroppervlak.

Plekken�waar�karpers�aan�de�
oppervlakte�naar�voedsel�zoeken�
zijn�waterplanten,�bruggetjes,�
sluizen,�zijslootjes,�aangemeerde�
bootjes,�overhangende�takken,�
steigers,�rietkragen�en�hoekjes�
en�kanten�met�drijfvuil.�Om�je�
vangkansen�te�vergroten�kan�je�
op�meerdere�plekken�wat�brood-
korsten�of�brokken�voeren�en�deze�
vervolgens�aflopen.�Mijn�vismaten�
en�ik�hebben�deze�tactiek�jaren-
lang�zeer�succesvol�toegepast�op�
allerlei�wateren�in�Amsterdam.�Zelf�
voer�ik�het�liefst�met�kattenbrokken�
omdat�deze�overal�tussen�drijven,�
minder�opvallen�dan�brood�en�dus�
nooit�allemaal�door�de�watervo-
gels�opgegeten�worden.�Het�grote�
voordeel�van�het�maken�van�meer-
dere�plekken�is�dat�hoogzwem-
mende�karpers�altijd�wel�ergens�je�
voer�zullen�tegenkomen�en�hier-
door�ook�minder�wantrouwig�zul-
len�zijn.�Een�ander�belangrijk�voor-
deel�is�dat�de�volgende�voerplek�
niet�verstoord�is�nadat�je�een�vis�
gevangen�hebt.�Ook�nu�is�een�bril�
met�polaroidglazen�een�belangrijk�
hulpmiddel�om�de�vissen�beter�te�
kunnen�waarnemen.

Met de pen
Voor�de�penvisserij�zijn�brood,�
katten-�en�hondenvoer�uit�blik,�
maïs,�granen,�maden�en�wormen�
in�het�voorjaar�favoriet.�Heb�je�
wat�karpers�kunnen�traceren�of�
een�interessant�stuk�water�op�
het�oog,�dan�kan�je�het�beste�een�

aantal�voerplekjes�aanleggen�die�
je�vervolgens�stuk�voor�stuk�een�
paar�keer�afvist.�Eén�of�twee�kleine�
handjes�voer�per�plek�is�genoeg.�
Deze�gedurende�tien�minuten�tot�
een�kwartier�afvissen�zou�toe-
reikend�moeten�zijn.�Vis,�indien�
mogelijk,�de�plekjes�twee�of�drie�
keer�af.�Ook�bij�deze�visserij�zal�een�
bril�met�polaroidglazen�je�helpen�
stofwolkjes,�bewegende�blaadjes�
of�zelfs�een�karper�waar�te�nemen.�
Bloedje�spannend�als�je�bij�je�voer-
plekje�aankomt�en�direct�al�een�vis�
of�stofwolk�ziet!

Het materiaal
Voor�beide�visserijen�heeft�een�
hengel�met�een�snelle�topactie,�die�
tot�in�het�handvat�kan�doorbuigen,�
maar�zeker�genoeg�body�heeft�om�
de�vis�te�kunnen�sturen,�de�voor-
keur.�Een�snelle�topactie�om�een�
vlotte�reactie�bij�het�aanslaan�te�
behouden.�Genoeg�demping�van�

de�hengel�omdat�je�kort�uit�de�kant�
vist�en�er�vaak�niet�meer�dan�twee�
of�drie�meter�lijn�uitstaat.�Afhan-
kelijk�van�het�formaat�vissen�dat�je�
kunt�verwachten�en�de�omstandig-
heden�waarin�je�vist,�ligt�wat�mij�
betreft�de�testcurve�tussen�de�1�lb�
voor�obstakelvrij�water�met�vissen�
tot�laten�we�zeggen�15�pond,�en�
1,75�lb�voor�wateren�met�obstakels�
en�vissen�boven�de�20�pond.�Met�
een�1�lb�hengel�vissen�naast�obsta-
kels�op�een�water�waar�je�kans�
maakt�op�een�vis�van�15�pond�is�
dus�absoluut�‘not�done’,�dan�kies�je�
bijvoorbeeld�voor�een�hengel�van�
1,75�lb�en�een�bijpassende�lijndikte.�

De�lengte�van�de�hengel�ligt�tussen�
de�3,30�meter�en�4,20�meter.
Een�molen�moet�robuust�zijn,�een�
zeer�goede�slip�met�lage�startsnel-
heid�hebben�en�de�molenspoel�
moet�minimaal�150�meter�nylon�
kunnen�bevatten.�Veel�meer�is�niet�
nodig�omdat�je�kort�onder�de�kant�
vist.�De�lijndikte�is�afhankelijk�van�
de�omstandigheden�waarin,�en�de�
hengel�waarmee,�gevist�wordt.�Is�
er�kans�op�een�grote�vis�en�vis�je�
bij�obstakels�of�tussen�waterplan-
ten,�dan�zou�ik�kiezen�voor�een�lijn�
van�minimaal�30/00.�Het�spreekt�
voor�zich�dat�deze�lijn�en�omstan-
digheden�niet�samengaan�met�
een�hengel�van�1�lb;�eerder�eentje�
van�1,75�lb.�of�2�lb.�Verwacht�je�
vissen�van�zeg�maximaal�15�pond�
en�vis�je�in�obstakelvrij�water�dan�
zal�20/00�of�22/00�voldoen.�Denk�
voordat�je�gaat�vissen�goed�na�of�
je�over�het�juiste�materiaal�beschikt�
voor�de�heersende�omstandighe-

den!�We�zijn�tenslotte�zuinig�op�
onze�vissen�nietwaar?

Mooie dingen
Het�voorjaar�is�een�schitterend�
jaargetijde.�Stap�eens�op�de�fiets�
of�maak�een�wandeling�langs�al�
het�prachtige�water�waar�wij�als�
leden�van�de�AHV�mogen�vissen.�
Echt,�je�zult�versteld�staan�van�
wat�je�allemaal�ziet�en�waar�je�
karpers�zult�aantreffen.�En�als�je�
dan�onverwacht,�maar�stiekem�wel�
gehoopt,�een�paar�karpers�in�het�
voorjaarszonnetje�vindt,�dan�kan�
je�hele�mooie�dingen�meemaken.
� 666

De karper ontwaakt

Boudewijn Margadant

De hoeveelheid viswater die wij als leden van de AHV tot onze 

beschikking hebben is gigantisch en ook nog eens heel divers. Nu 

het voorjaar nadert zullen steeds meer vissers, gelokt door een dun 

zonnetje, een eerste, voorzichtige poging aan de waterkant gaan 

wagen. De hogere luchttemperatuur en verwarmende zonnestralen 

kunnen echter bedrieglijk zijn omdat de watertemperatuur van 

vele wateren nog erg laag is. Desondanks zoeken de karpers onder 

invloed van het toenemende aantal uren daglicht en de langzaam 

stijgende temperaturen nu de ondieptes op.

Afstand houden van de kant om niet opgemerkt te worden.

Typisch water om in het voorjaar met de pen 

of aan de oppervlakte karpers te belagen.

Karpers zoeken het ondiepe water op in het voorjaar, zelfs hele kleine sloten.
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Voor�grote�snoek,�en�dan�hebben�
we�het�dus�over�baggervette�vis-
sen,�moet�je�in�Amsterdam�zijn!�
En�ruil�die�alu-boot�maar�gerust�in�
voor�een�ouwe�opoefiets�want�ver�
zoeken�is�niet�nodig.�In�nagenoeg�
iedere�bak�water�in�Amsterdam�
zwemmen�monsters�van�snoeken�
rond.�In�iedere�plas�die�voorbehou-
den�is�aan�houders�van�de�Amster-
damse�versie�van�de�VISpas�kan�je�
een�130�cm+�snoek�tegenkomen.�
Maar�de�meest�voor�de�handlig-

gende�wateren�worden�bijna�altijd�
vergeten.�Waarom?�Deze�wateren�
zijn�zo�groot�en�zo�bruut�dat�ze�
afschrikwekkend�werken.�Waar�in�
hemelsnaam�te�beginnen�als�je�
met�je�hengeltje�ergens�aan�het�
Noordzeekanaal�staat?�Of�je�par-
keert�je�fietsje�op�IJburg�en�ziet�
alleen�maar�water,�tot�de�horizon.

Maar�de�meest�onderschatte�wate-
ren�zijn�nog�wel�de�grachten�in�
Oud-Amsterdam.�Want�wat�daar�

rondzwemt!�Daar�gaat�de�meest�
doorgewinterde�grotesnoekenvan-
ger�nog�van�kwijlen.�Welkom�in�
Amsterdam,�de�stad�van�Ajax,�de�
wallen,�drugs�en�grote�snoeken.�
Wat�een�topstad!�Maar�waar�te�
beginnen?�In�dit�artikel�licht�ik�een�
tipje�van�de�sluier�op,�de�rest�moet�
je�toch�echt�zelf�doen.

Dressuur�bij�snoek.�Kan�dat?�Ja,�
dat�kan.�Heb�je�het�nooit�zelf�erva-
ren�dan�is�het�logisch�dat�je�het�
wellicht�een�beetje�onzin�vindt.�
Snoeken�die�driftig�lopen�te�kolken�
in�witvis-rijke�slootjes�maar�‘sluw’�
weg�draaien�wanneer�er�de�zoveel-
ste�plug�langshobbelt.�Wel,�daar�
hebben�wij�geen�last�van.�De�snoe-

ken�die�wij�gaan�vangen�zijn�het�
contact�met�mensen�in�de�vorm�
van�bedregd�hout,�plastic�of�rub-
ber�niet�gewend.�Zijn�ze�er�en�azen�
ze?�Dan�vangen�we�ze.�Eenvoudi-
ger�dan�dit�kan�haast�niet.

Waar te vissen
Maar�waar�zijn�ze�dan?�En�wan-
neer�azen�ze?�In�ieder�water�zwemt�
snoek,�maar�niet�op�iedere�plek.�
We�moeten�ze�vinden.�En�daar�
gebruik�je�een�visvinder�voor.�Deze�
visvinder�bestaat�uit�je�scherpe�
blik,�een�witvishengeltje�of�baars-
stokje�en�wat�nuchter�verstand.�
Een�snoek�is�een�lui�beest.�Als�er�
een�vinslag�vermeden�kan�worden�
dan�zal�dat�worden�gedaan.�Met�
die�wetenschap�sluiten�we�direct�
stromend�water�uit.�Natuurlijk�
kan�je�ook�daar�een�snoek�vangen�
maar�het�gros�zal�‘in�de�luwte’�lig-
gen.�Luwe�hoekjes�naast�bruggen,�
net�op�de�grens�van�de�vaargeul,�
of�zoals�sommigen�het�noemen�‘de�
stroomnaad’,�dat�zijn�de�plekken�
die�we�zoeken.

Zoek de snoek
Een�snoek,�en�zeker�een�grote�
snoek,�kan�heel�wat�voedsel�ver-
stouwen.�En�zal�dus�nooit�ver�van�
aasvis�verwijderd�zijn.�Daar�komt�
het�witvishengeltje�om�de�hoek�kij-
ken.�Of�het�baarsstokje�natuurlijk.�
Grote�snoek�is�gek�op�baars.�Vang�
je�in�een�kwartier�geen�enkele�
baars�of�voorn?�Taai�dan�maar�
af.�Zoek�de�futen�of�zelfs�de�aal-
scholvers�en�vind�de�aasvis.�Met�
een�wormpje�op�de�haak�maak�je�
kans�op�zowat�alles�dat�er�rond-
zwemt.�Een�brasem�van�50�cm�of�
een�dikke�winde�vormt�geen�enkel�
probleem�voor�een�snoek�die�de�
meter�gepasseerd�is.�Gevonden!�
De�aasvis�is�gevonden�en�dus�kan�
het�grote�oogsten�gaan�beginnen.�
Of�niet�natuurlijk.�Behalve�alle�
slimme�inzichtjes,�techniekjes�en�
andere�handigheidjes�is�een�portie�
dikke�mazzel�essentieel�om�een�
forse�groenjas�te�haken�én�uit-
eindelijk�te�vangen.�Vissen�is�nog�
steeds�geen�wetenschap�en�zal�
dat�ook�nooit�worden.�Maar�maz-

zel�kan�je�wel�degelijk�afdwingen.�
Door�goed�voorbereid�op�pad�te�
gaan�bijvoorbeeld.�Niets�is�zuur-
der�dan�eindelijk�die�snoek�van�je�
leven�te�haken�en�vervolgens�te�
verspelen�door�falend�materiaal.�
Rekloze�lijn,�superscherpe�dreg-
gen,�een�juist�afgestelde�slip,�een�
groot�rubber�net�en�natuurlijk�een�
hengel�met�voldoende�body�om�
een�monster�af�te�stoppen�en�net-
jes�af�te�drillen.�Stalen�onderlijnen�
liever�te�lang�dan�te�kort,�50�cm�is�
echt�de�ondergrens�in�deze.

Mooie dagen
Graag�neem�ik�je�nu�mee�naar�de�
waterkant,�naar�een�Amsterdamse�
oever�ergens�in�het�havengebied�
alwaar�ik�samen�met�vismaat�
Maarten�onlangs�een�paar�hele�
mooie�dagen�meemaakte.�Het�
begint�allemaal�tijdens�een�karper-
sessie.�Na�een�dagje�staren�naar�
twee�roerloze�hengels,�besluit�ik�
de�boel�op�te�ruimen�en�de�water-
kant�in�te�ruilen�voor�de�bank�in�
de�huiskamer.�Tijdens�het�binnen-
draaien�van�de�linkerhengel�‘hup-
pelt’�de�roze�popup�over�het�water.�
Tien�meter�voor�de�kant�knalt�iets�
groots�vanuit�de�diepte�vol�op�de�
boilie.�En�mist�faliekant.�Ik�weet�
genoeg.

Twee�dagen�later�ben�ik�terug.�
Wederom�met�karperhengels�maar�
deze�keer�in�gezelschap�van�Maar-
ten.�Ik�ga�karperen,�hij�parkeert�
twee�dode�voorns�op�de�bodem.�
Vijf�uur�later�kijken�we�elkaar�aan�
en�besluiten�tot�een�laatste�uurtje.�
Maarten�hangt�de�voorns�maar�
eens�onder�een�dobber.�Dat�blijkt�
een�gouden�vondst.�24-Karaats�
welteverstaan�want�het�gaat�hele-
maal�los.�Zeven�aanbeten�in�een�
uur�tijd�waarvan�er�vijf�verzilverd�
worden.�En�stuk�voor�stuk�dikke,�
vette�vissen.�Ik�sta�er�bij�en�ik�kijk�
er�naar.

Weer�twee�dagen�later.�Ik�ben�er�
weer.�Deze�keer�alleen�en�voorzien�
van�een�baitcaster,�een�hengel�met�
een�reel.�En�een�doos�kunstaas,�
allemaal�in�de�maat�XXXL.�Een�

BullDawg,�een�rubberen�zwabber-
staart,�van�maar�liefst�39�cm�wordt�
bij�de�eerste�worp�al�gevolgd�door�
een�gruwelijk�grote�vis.�Bij�de�
derde�worp�inhaleert�deze�vis�het�
rubber�en�rost�pardoes�een�meter�
of�15�lijn�van�de�reel.�Wat�een�
power�hebben�deze�grootwatervis-
sen.

Twee�van�deze�monsters�later�en�
het�feest�is�compleet.�Ik�denk�een�
zeehond�valsgehaakt�te�hebben.�
De�vis�die�zich�vergist�heeft�in�het�
rubber�doet�gewoon�alsof�‘zijn’�
neus�bloedt.�Draait�een�beetje�
rondjes�onder�de�hengeltop�op�
een�meter�of�drie�diep.�Probeer�ik�
het�zaakje�omhoog�te�takelen�dan�
krijg�ik�wat�woeste�kopstoten�te�
verduren.�Het�duurt�een�vol�kwar-
tier�en�dan�komt�het�geval�eindelijk�
boven�water.�Ik�slik�en�schep.�Hier�
sta�ik�dan.�Helemaal�gelukkig�te�
zijn�met�een�enorm�gevaarte�aan�
visvlees.�De�oermoeder�van�alle�
snoeken�wat�mij�betreft.�Gewoon�
in�Amsterdam.

Dichtbij huis
Voor�grote�snoek�hoef�je�niet�ver�
te�gaan.�In�welk�stadsdeel�je�ook�
woont�of�vist,�er�zwemt�overal�wel�
een�monster.�Vaak�op�de�plekken�
die�je�normaal�voorbij�fietst.�Niets�
ten�nadele�van�kleinere�snoeken�
maar�het�vangen�van�een�groene�
Amsterdamse�vechtmachine�uit�de�
categorie�Jurassic�Park�is�een�bele-
venis�die�je�niet�glad�zal�vergeten.�
Succes!� 666

Monstersnoek in Mokum
Voor grote snoek moet je naar de kop van Noord-Holland. Of 

naar het Gooimeer. Of naar het Haringvliet. En wil je überhaupt 

kans maken op zo’n enorme groene vreetmachine, dan dien je 

minimaal een aluminium visboot te hebben met dieptemeters, 

een paar elektromotoren en het liefst wat bedienend personeel 

aan boord. Anders wordt het natuurlijk nooit wat. Tot zover, dan 

nu de werkelijkheid.

Rolf Bouman

Maarten met een monster.

39 cm rubber ‘geïnhaleerd’.

Oermoeder?
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AAnvullende vergunning, behOrende bij Ahv
inhOud bij bewijs vAn lidMAATschAp

De HSV Wieringermeer verleent aan leden van de AHV schriftelijke 
 toestemming tot het vissen met maximaal 2 hengels met alle aassoorten 
in de navolgende wateren:
Het Amstelmeerkanaal
Het Waard- en Groetkanaal
Het Amstelmeer
De vaarten en tochten en de kanalen in de Wieringermeer
De Westfriese vaart (verboden te vissen met kunstaas of aasvis)
De oversteek tussen Waard- en Groetkanaal tussen de sluis naar de 
Wieringermeer en de sluis naar het Kolhorndiep, inclusief de Pishoek 
dat een deel van het Waardkanaal is.

het is verboden:
Afval op de visplaats achter te laten, de natuur te verstoren, hinder voor 
anderen te veroorzaken, gekleurde maden te gebruiken, de gevangen vis te 
verkopen, wedstrijden te organiseren of aan deel te nemen zonder uitdruk-
kelijke schriftelijke toestemming, wateren economisch te benutten (b.v. als 
visgids), stenen of bestandsdelen van beschoeiingen of oeverdelen of walle-
kanten, vlonders of beplantingen te beschadigen, netten of andere materialen 
van beroepsvissers te beschadigen/verwijderen/mee te nemen/onklaar te 
maken, snoek mee te nemen/voorhanden hebben/te vervoeren deze moet 
onmiddellijk in hetzelfde water terug te worden gezet, meer dan 2 snoekbaar-
zen mee te nemen met een minimummaat van 42 cm, meer dan 30 baarzen 
met een minimummaat van 2 cm voorhanden te hebben, graskarper in bezit te 
hebben, een meertandige haak te gebruiken anders dan bij kunstaas of geta-
keld dood aas, binnen 25 meter van uitstaande beroepsvistuigen te vissen, 
paling aan het water in bezit te hebben, rallyvisserij uit te oefenen, te vissen 
vanaf steigers in de haven van Middenmeer. Nachtvisserij is verboden.
de vergunninghouder wordt geacht te vissen zonder schriftelijke  als hij een 
van deze verbodsbepalingen overtreedt (artikel 21, lid 1  visserijwet 1963)

AAnvullende vergunning, behOrende bij Ahv
inhOud bij bewijs vAn lidMAATschAp

Aanvulling blz. 17 62 t/m 70

Het water van het IJ, gelegen tussen de noordelijke oever van het afgesloten 
IJ van de afsluitdijk te Schellingwoude tot aan de lijn evenwijdig aan en op 
475 meter ten noordoosten van het midden van de kruin van de afsluitdijk.
Het water van 100 meter breed langs de afsluitdijk van het IJ onder 
 Amsterdam, vanaf de zuidwestelijke grens tot aan de mond van de 
 voorhaven van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het betreft hier dus het water vanaf de monding van het Amsterdam- 
Rijnkanaal tot aan de Oranjesluizen en de dijk aan de noordzijde van het IJ.

bijzondere en verbodsbepalingen:
Uitsluitend bevisbaar voor leden van de AHV
Verboden te vissen met boten in de aanvoermond van de Oranjesluizen
Maximaal 2 snoekbaarzen per dag behouden
Minimummaat snoekbaars 55 cm
Verboden paling of aal te behouden

Aanvulling blz. 17 70d
Zijkanaal A, onder de gemeente Beverwijk, vanaf de monding
Noordzeekanaal tot aan de zwaaikom achterzijde Zijkanaal A

bijzondere en verbodsbepalingen:
Uitsluitend bevisbaar voor leden van de AHV
Maximaal 2 snoekbaarzen per dag behouden
Minimummaat snoekbaars 55cm
Verboden paling of aal te behouden

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�ver-
haal�en�foto’s�direct�in!

Een�artikel�in�Vissen�magazine�
is�ongeveer�1000�woorden�lang�
en�voorzien�van�drie�leuke�foto’s.�
Eén�zogenaamde�titelfoto�en�twee�
foto’s�die�gebruikt�worden�als�
‘inzetjes’.

Stuur je verhaal in!
len�we�graag�laten�zien.�Hoe�stoer�
is�het�als�jij�straks�in�een�echt�
�visblad�staat?

Stuur�je�verhaal�en�drie�kwalita-
tief�goede�foto’s�in�het�grootste�
formaat�naar�rolfbouman@gmail.
com

Er�is�maar�één�voorwaarde;�je�
ingestuurde�artikel�mag�niet�
�eerder�gepubliceerd�zijn�in�welke�
vorm�dan�ook.

LET OP!
Wanneer�je�een�verhaal�instuurt�
betekent�het�NIET�dat�het�altijd�
geplaatst�wordt.�Je�krijgt�echter�
wel�altijd�antwoord.

Veel�succes�met�schrijven�(en�
�vissen�natuurlijk!)� 666

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! 

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

Jeugd
Ben�jij�aspirant-lid�van�de�AHV?�
Stuur�dan�zeker�een�verhaal�in,�de�
jeugd�is�de�toekomst�en�dat�wil-
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besTuursMededeling
Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat de vereniging een commis-
sie rijker is. De nieuwe witvis-commissie bestaat uit Gerrit Veldhuisen, Irma 
Munnik, Co van Vliet en Alex van der Velden. Zij zullen zich ondermeer gaan 
toeleggen op het optimaliseren van de mogelijkheden voor de witvisser in 
Amsterdam. In de volgende editie meer over de witvis-commissie. Voor meer 
informatie mail je naar: irma@ahv.nl

nOTulisT gezOchT
Wij zoeken voor de bestuursvergaderingen een vaste notulist. Voor twee 
avonden in de maand (voor vier uur) en twee keer per jaar voor de ledenraad. 
Voor deze functie is een financiële vergoeding gereserveerd. Voor meer 
 informatie: irma@ahv.nl

!!
AAnvullende vergunning, behOrende bij Ahv
inhOud bij bewijs vAn lidMAATschAp

Aanvulling blz. 17 71 t/m 74

De wateren gelegen in het Brettengebied, gelegen tussen de Haarlem-
merweg en het Westpoortgebied tussen de Einsteinweg en Dortmuiden te 
Amsterdam.

De wateren gelegen in de Osdorper Binnenpolder inclusief De Kuil te 
Amsterdam.

De wateren gelegen in het park gelegen tussen de Allendelaan en 
 Geuzenveld, bekend als ‘Het Ruige Riet’.

De westoever van de Sloterplas te Amsterdam.

Aanvulling blz. 3
Bijzondere verenigingsbepalingen

Het is verboden karper(s) van alle ondersoorten/kweekvormen te behouden 
en/of mee te nemen die gevangen zijn in de wateren waarvan de Amster-
damse Hengelsport Vereniging visrechthebbende is. Alle gevangen karpers 
dienen na de vangst zo snel mogelijk te worden teruggezet in hetzelfde 
water als waarin zij zijn gevangen.

AAnvullende vergunning, behOrende bij Ahv
inhOud bij bewijs vAn lidMAATschAp

Aanvulling blz. 18 78 t/m79

Bijzondere bepalingen:
Uitsluitend bevisbaar voor leden van de AHV
Het is verboden aal of paling mee te nemen
Maximaal 2 snoekbaarzen per dag behouden
Minimummaat snoekbaars 55 cm

Aanvulling blz. 19 80

Het Amsterdam-Rijnkanaal van de monding te Amsterdam tot de spoorbrug 
bij Weesp (1e 7 kilometer)

bijzondere bepalingen:
Uitsluitend bevisbaar voor leden van de AHV
Het is verboden aal of paling mee te nemen
Maximaal 2 snoekbaarzen per dag behouden
Minimummaat snoekbaars 55cm

AAnvullende vergunning, behOrende bij Ahv
inhOud bij bewijs vAn lidMAATschAp

Aanvulling blz. 17 62 t/m 70

Sonthaven
Westhaven
Bosporushaven
Suezhaven
Beringhaven
Hornhaven
Moezelhaven
Mainhaven
Zijkanaal F
Afwateringskanaal van Rijnland

bijzondere bepalingen:
Uitsluitend bevisbaar voor AHV leden.
De havens mogen niet worden ingevaren indien er gevist wordt vanuit 
een boot.
Geen afval in water of op de oevers werpen of anderszins vervuiling 
 veroorzaken.
Het is verboden paling of aal te behouden, deze moet onmiddellijk in 
 hetzelfde water worden teruggezet.
Minimummaat snoekbaars 55cm, maximaal 2 stuks per dag behouden.

AAnvullende vergunning, behOrende bij Ahv
inhOud bij bewijs vAn lidMAATschAp

wijziging blz. 8 bijzondere bepalingen bosbaan (1 t/m 4)
  onder c:

Te vissen in het gebied begrensd door de laatste (finish)kabel bij de finish. 
De niet bevisbare zone loopt derhalve vanaf de finishkabel bij het  finishhuis 
tot aan het finisheiland en de botenhuizen. Het is op geen enkele wijze 
toegestaan binnen de niet bevisbare zone te vissen, noch door hier te vissen 
in persoon, noch door hier naar toe te werpen (onder de finishkabel door) of 
anderszins.
Uitgezonderd van dit verbod zijn invalide vissers die met toestemming 
gebruik maken van de invalidesteiger en vanaf deze steiger vissen, 
 uitsluitend haaks op de steiger vissend!

Het oude artikel c komt hiermee te vervallen!

wijziging blz. 8 bijzondere bepalingen bosbaan (1 t/m 4)
  onder k: (nieuw)

Het is verboden te vissen met gevlochten lijnen als hoofdlijn.
Uitsluitend monofilament (nylon vislijnen) zijn toegestaan.
uitgezonderd: het vissen op roofvis met kunstaas!

Nieuwe hoofdredacteur
Als�geboren�en�getogen�Amster-
dammer�en�bijzonder�gepas-
sioneerd�sportvisser�is�het�mijn�
doel�het�Vissen�Magazine�naar�
de�Amsterdammer�terug�te�bren-
gen.�Korte�artikelen�met�voor�
ieder�wat�wils.�Voor�jong,�oud�
en�alles�wat�daar�tussen�zit.�En�
zeker�niet�alleen�over�karper,�ook�
voorns,�zeelten,�snoeken,�baar-
zen�en�snoekbaarzen�komen�aan�
de�beurt.

In�het�magazine�komen�een�
aantal�ijkpunten.�Terugkerende�
onderwerpen�zeg�maar.�Zo�zal�
Alex�van�der�Velden�voortaan�de�
taak�als�columnist�op�zich�nemen�
en�verhalen�over�zijn�belevenis-
sen�aan�de�waterkant�als�BOA.�
Alles�onder�Controle!�De�mensen�
op�kantoor�van�de�AHV�verzor-

gen�‘Goud�van�Oud’,�uren�lopen�
zij�te�spitten�door�oude�archie-
ven,�op�zoek�naar�de�leukste,�
mooiste�en�ontroerendste�kiek-
jes�van�weleer.�‘Amsterdamse�
winkeliers�uitgelicht’�is�ook�zo’n�
nieuw,�vast�item,�waarin�we�een�
kijkje�nemen�in�de�Amsterdamse�
hengelsportwinkels.

De�redactie�varieert�per�editie�
en�bestaat�uit�personen�die�de�
artikelen�voor�die�editie�aanle-
veren.�In�het�volgende�nummer�
komt�bijvoorbeeld�Piet�Vogel�aan�
de�beurt.�En�deze�keer�niet�met�
enorme�karpers,�Piet�kan�ook�
heel�goed�snoekbaarzen�en�zal�
daar�iets�over�vertellen.�In�deze�
editie�maakt�Joris�Weitjens�zijn�
rentree.�Dat�is�een�geweldige�
opsteker,�Joris�geniet�landelijk�

aanzien�en�is�een�fantastisch�
schrijver.

Vissen�magazine�is�het�vereni-
gingsblad�van�de�Amsterdamse�
Hengelsportvereniging.�De�
grootste�hengelsportvereniging�
van�Nederland.�De�leden�van�de�
AHV�verdienen�een�goed�blad�
waarmee�zij�zich�kunnen�iden-
tificeren�en�waar�zij�plezier�aan�
beleven�en�misschien�zelfs�wat�
van�opsteken.�Tegelijkertijd�dient�
het�blad�als�informatiekanaal�van�
het�bestuur�naar�de�leden.

Als�hoofdredacteur�is�het�mijn�
vurige�wens�dat�ook�de�leden�
meedoen�aan�het�invullen�van�
ons�blad.�Elders�in�Vissen�maga-
zine�een�oproep�om�artikelen�in�
te�sturen.

Ik�groet�u�allen�en�wens�u�een�
fantastisch�2012�met�vele�mooie�
vangsten�toe!� 666

Rolf Bouman

Ik vind het een eer en een genoegen 

om Vissen magazine in te richten 

vanuit de functie van hoofdredacteur. 
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iefGoud  van  Oud

en de winnaar is...

graskarperuitzetting Middelpolder.

Touwtrekken. Of toch niet?

netjes...

Kanjerkoning.

lang leve de vrijheid!
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De�AHV�was�in�1997�één�van�de�
eerste�in�Nederland�die�planma-
tig�karper(uitzet)-beheer�is�gaan�
voeren.�Bij�dit�beheer�worden�
doelstellingen�geformuleerd�die�
de�draagkracht�van�het�water�als�
belangrijkste�uitgangspunt�nemen.�

variatie�betreft�(groot,�klein,�spiegel,�
schub)�niet�veel�mooier�krijgen�in�
een�put.�Helaas,�de�Bosbaan�is,�op�
de�wintermaanden�na,�tegenwoor-
dig�vooral�voor�de�roeiers.�Alter-
natieven�voor�de�Bosbaan�zijn�niet�
zomaar�gevonden.�In�welke�richting�
je�ook�zoekt,�besef�dat�veel�en�groot�
eigenlijk�niet�samen�gaan,�dat�bijt�
elkaar�zelfs.�Probeer�je�het�wel�dan�
krijg�je�algauw�ongelukken.

Oervis’ laatste dans
Er�is�een�andere�groep�karpervis-
sers.�Deze�is�misschien�niet�groot,�
maar�ik�behoor�tot�de�groep,�die�de�
woorden�van�de�Zaanse�karpervis-
ser�Jan�B.�De�Winter,�uit�1969,�als�
hun�levensmotto�hebben�gekozen:

‘Eens in mijn leven hoop ik, als de 
Schepper mij dat uur wil geven,  

de karperhengel met een 
 grandioze boog te zien krom  
staan boven het helblinkende 

water van het  IJsselmeer.
De bleke morgenhemel boven  

mij en de stilte rondom.
De karper aan het einde van  

de lange lijn.’

Afgelopen�jaar�heb�ik�met�wat�
anderen�veel�tijd�besteed�aan�wat�
heet:�de�economische�benutting�
van�karper,�zeg�maar�wat�beroeps-
vissers�aan�karper�wegvangen.�
Een�voorlopige�conclusie�luidt�dat�
die�benutting�de�laatste�paar�jaar�
behoorlijk�is�toegenomen.�Dat�is�
niet�zo�gek�want�beroepsvissers�
mogen�of�kunnen�geen�aal�meer�
vangen�en�zijn�op�zoek�naar�alter-

natieven.�Levert�een�karper�dan�wat�
op?�Als�vismeel�een�paar�kwartjes�
en�op�de�Albert�Cuyp�willen�ze�veel�
liever�polderschubjes,�dus�dat�is�
ook�niet�de�moeite.�Het�gewin�zit�
‘m�in�de�grote,�levende�karpers.�Of�
die�benutting�van�karper�nu�wel�of�
niet�legaal�gebeurt,�het�blijft�zo�dat�
karpervissers�van�het�grote,�open�
water�en�zeker�ook�vrijwilligers�van�
Spiegelkarperprojecten�zich�gedu-
peerd�voelen�als�er�targetvissen�in�
de�bun�van�een�beroepsvisser�ver-
dwijnen.�Er�wordt�op�verschillende�
fronten�gezocht�naar�oplossingen,�
maar�ik�vrees�dat�we�de�strijd�tegen�
deze�benutting�zonder�onderlinge�
solidariteit,�van�tenminste�‘alle’�
karpervissers,�niet�gaan�winnen.�
Het�wrange�is�namelijk�dat�juist�
(ook)�hengelsportverenigingen�die�
handel�(vaak�nauwelijks�bewust)�in�
leven�houden�of�zelfs�stimuleren.

Van�de�zomer�kreeg�ik�van�een�
oplettende�karpervisser�een�bericht�
over�een�put�in�de�buurt�van�Hoorn�
waar�elk�jaar�grote�IJsselmeer-
karpers�in�zouden�verdwijnen.�
Die�karpers�worden�gekocht�van�
een�lokale�beroepsvisser.�We�heb-
ben�één�en�ander�uitgezocht�en�
het�blijkt�geheel�te�kloppen.�De�
beheerder�doet�daar�ook�helemaal�
niet�moeilijk�over.�Is�er�zelfs�trots�
op:‘Anders�gaan�ze�toch�maar�naar�
de�vismeel.’Ik�heb�inmiddels�aardig�
wat�foto’s�gezien�van�daar�gevan-
gen�IJsselmeerkarpers�en�vraag�me�
af�of�ze�niet�beter�af�waren�geweest�
als�vismeel.�Een�dertigponds�oer-
karper�van�het�IJsselmeer�is�onge-
twijfeld�flink�op�jaren,�en�alleen�
daarom�al�niet�flexibel�in�het�aan-
passen�aan�nieuwe�omstandighe-
den.�En�zeker�niet�de�omstandighe-
den�van�een�kale,�tjokvolle�put�waar�
zelfs�een�tienponder�al�moeite�heeft�
om�z’n�gewicht�in�stand�te�houden.�
De�grote�vissen�moeten�wel�vreten�
en�laten�zich�veel�haken,�vaak�ver-
spelen�en�geregeld�vangen.�Die�vis-
sen�gaan�één,�maximaal�drie�jaar�
mee�en�dan�leggen�ze�het�loodje.�
Een�roemloos�loodje,�vermagerd�
en�als�het�nog�meer�tegenzit�een�
loodje�met�een�papegaaienbek.

Spiegelen
‘Onze’ spiegels
In�vroeger�tijden�kon�je�deze�berich-
ten�nog�verwijzen�naar�het�rijk�der�
fabelen,�maar�door�de�werkwijze�
van�Spiegelkarperprojecten�op�
open�wateren�kunnen�we�karper-
verhuizingen�tegenwoordig�goed�
traceren.�Na�wat�speurwerk�kon�
worden�geconstateerd�dat�in�de�
karperput�bij�Hoorn�de�afgelopen�
paar�jaar�tenminste�twee�onver-
valste�projectspiegels�hebben�
gezwommen.�Eén�daarvan�zelfs�van�
ons�eigen�AHV-boezemproject!�Wat�
blijkt:�de�leverende�beroepsvisser�
vist�al�jaren�graag�met�staand�want�
aan�de�randen�van�het�AHV-gebied.�
Gelukkig�zijn�we�in�contact�met�de�
beheerders�van�de�put.�Er�is�geen�
kwade�opzet�in�het�spel�en�ik�ben�
positief�gestemd�over�het�beëin-
digen�van�deze�specifieke�praktijk.�
Daarmee�is�de�benutting�van�karper�
door�beroepsvissers�nog�lang�niet�
van�de�baan.�Daar�is�meer�voor�
nodig.�Een�hand�in�eigen�boezem�
bijvoorbeeld.�In�plaats�van�naar�de�
beroepsvissers�te�wijzen�als�bron�
van�alle�kwaad,�wees�als�beheerder�
verstandig,�check�de�herkomst�van�
de�vis�en�koop�gezonde�pootvis�
bij�een�erkende�kweker.�En�als�kar-
pervisser:�wees�bewust.�Bedenk�
of�je�wel�wil�vissen�op�dergelijke�
karpers.�Zo�niet:�laat�het�de�beheer-
der�eens�weten,�of�vis�er�niet�meer.�
Samen�kunnen�we�wat�bereiken.

Heb�je�interessante�informatie�
over�de�handel�in�levende�(spiegel)
karper�dan�kun�je�dat�bovendien�
melden�op:�
contact@spiegelkarperprojecten.nl
� 666

Zo langzamerhand beslaat het Spiegelkarperproject van de AHV 

alle bekende karperwateren van de vereniging. Een hoop werk, 

maar uiterst nuttig als je scherp beheer wil voeren en niet in het 

minst om beslagen ten ijs te komen bij de waterbeheerders die het 

steeds vaker voor het zeggen krijgen.

Joris Weitjens

Een�ander�kader�waar�we�binnen�
moeten�blijven,�is�dat�van�wensen�
en�plannen�van�andere�beheerders�
en�belanghebbenden.
Met�dit�beleid�namen�we�afscheid�
van�wat�ik�maar�even�‘ad�hoc-
beheer’�noem;�het�uitzetten�van�
vis�op�grond�van�wat�zich�toevallig�
aandient.�Een�kweker�heeft�een�
partijtje�karper�over.�Waar�zullen�
we�ze�uitzetten?�Iemand�sug-
gesties?�Leden�hadden�voorheen�
veel�(meer)�macht�en�invloed�op�
uitzettingen.�Er�bestond�een�tijd�
dat�er�in�de�Bosbaan�volgens�onze�
berekeningen�zo’n�10.000�karpers�
rondzwommen�en�nog�werd�er�
geklaagd�en�dus�meer�uitgezet.

We�luisteren�nog�altijd�naar�leden,�
maar�zetten�ieder�stukje�informatie�
over�karperbestanden�eerst�rus-
tig�op�een�rijtje�en�in�perspectief.�
Daarmee�voorkom�je�(hopelijk)�dat�
leden�die�het�hardst�schreeuwen,�
de�belangrijkste�bron�worden�om�
in�actie�te�komen.�Ieder�jaar�stelt�
de�karpercommissie,�op�grond�van�
bestaande�plannen,�een�concreet�
uitzetplan�voor�aan�de�commissie�
waterbeheer�en�vervolgens�aan�
het�bestuur.�Dan�volgt�de�bestel-
ling�bij�een�erkende�kweker.�Toch�
hebben�we�bij�de�karpercommissie�

gemerkt�dat�ondanks,�of�misschien�
juist�door,�die�verantwoorde�en�
planmatige�uitzettingen,�wij�soms�
als�het�ware�links�en�misschien�ook�
wel�rechts�worden�ingehaald�door�
leden�en�lieden�die�misschien�geen�
geduld�hebben�voor,�of�vertrouwen�
hebben�in�onze�werkwijze.�Men�
neemt�het�heft�in�eigen�hand.�Het�
aantal�stiekeme�overzettingen/
karperverhuizingen�is�sterk�toege-
nomen.�Soms�valt�de�schade�mee�
maar�best�vaak�doorkruisen�over-
zettingen�het�uitgestippelde�beleid.�
Zonde.

Zoeken naar putten
Mijn�indruk�is�dat�we�vooral�het�
contact�met�een�groep�karpervis-
sers�kwijtraken�die�graag�zonder�
veel�moeite�een�paar�karpers�op�
één�dag�wil�vangen.�Niet�al�te�lang�
geleden�hoefden�die�karpers�niet�
per�se�heel�groot�te�zijn.�Toen�was�
een�15�ponder�al�een�mooie�vis�om�
je�dag�te�maken.�Maar�daar�is�ver-
andering�in�gekomen.�Het�lijkt�bijna�
een�recht�geworden�om�overal�een�
grote�karper�(zeg�maar�van�meer�
dan�30�pond)�te�kunnen�vangen.�
Voor�een�twintigponder�uit�een�
gemiddeld�poldertje�of�een�overvol�
putje�wordt�al�niet�meer�gejuicht,�
terwijl�twintigponders�daar�wel�
degelijk�topvissen�zijn�en�blijven.�
Door�terughoudend�uitzetbeleid�is�
de�Bosbaan,�onze�beroemde�kar-
perput,�eigenlijk�aardig�meegegaan�
met�de�eisen�van�deze�tijd.�Nog�
maar�ruim�tien�jaar�geleden�was�
het�gemiddelde�gewicht�van�kar-
pers�daar�net�zeven�pond.�Nu�is�dat�
bijna�het�dubbele.�Bovendien�zit�er�
intussen�een�mooi�percentage�echt�
grote�karpers.�Hoewel�er�natuur-
lijk�vissers�zijn�afgeknapt�op�de�
Bosbaan�omdat�je�er�niet�de�helft�
vangt�als�voorheen,�kun�je�het�wat�

veel werk, maar 

we doen het met 

veel plezier.

projectspiegel verstrikt in staand want.

Ahv-project-

spiegel ver-

zeild geraakt 

in  karperput 

(rechtsboven).
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Langzaam�dobbert�de�boot�langs�
de�betonnen�kolommen,�hier�en�
daar�voorzien�van�een�laag�graf-
fiti.�In�mijn�rechterhand�een�korte�
verticaalhengel.�Mijn�linkerhand�
heb�ik�nodig�om�de�spinnenrag-
gen,�die�de�weg�blokkeren,�opzij�
te�vegen.�Een�lege�jenever�fles�
en�enkele�platgetrapte�bierblik-
ken�zijn�de�sporen�van�een�junk�
die�hier�zijn�roes�uitsliep.�Onder�
ons�bevindt�zich�een�doolhof�van�
fietsen,�boodschappenkarren,�half�
weggerotte�takken,�verzonken�
touwen�en�enkele�scheepswrak-
jes.�Afgetopt�met�een�flinke�laag�
mosselen,�die�regelmatig�zorgt�
voor�ergenis�in�de�vorm�van�een�
gerafelde�lijn.�Rick�bestuurt�de�
electromotor�met�precisie.�Wij�

dan�kun�je�zowel�linksaf,�via�het�
westelijk�havengebied�het�Noord-
zeekanaal�op,�als�rechtsaf,�via�de�
Oranjesluizen�richting�de�randme-
ren.�Kortom,�enorm�veel�moge-
lijkheden!�En�het�mooiste�van�dit�
alles�is�dat�al�deze�wateren�werke-
lijk�barsten�van�de�snoekbaars.

Eén�van�onze�favoriete�trajecten�
begint�op�de�Amstel�zelf.�Hier�
wordt�de�boot�getrailerd�en�we�
varen�letterlijk�van�brug�naar�
brug.�Bij�elke�brug�maken�we�3�à�
4�rondjes�met�de�verticaalhengel.�
Meestal�wordt�gekozen�voor�een�
shad�met�redelijk�veel�actie.�Een�
goede�wapperstaart�dus.�Het�
idee�hiervan�is�dat�je�aardig�wat�
commotie�maakt�onder�water.�
De�vissen�die�op�scherp�liggen,�
en�op�zoek�zijn�naar�een�prooi,�
kom�je�zo�al�snel�tegen.�Ook�valt�
een�beweeglijke�shad�veel�sneller�
op�in�het�troebele�water�van�de�
Amstel.�We�zijn�dan�ook�niet�bang�
om�opvallende�kleuren�te�gebrui-
ken�zoals�fluoriserend�groen�of�
felroze.�De�loodkoppen�liggen�
meestal�rond�de�18�à�20�gram.�
Zo�kun�je�met�een�redelijke�vaart�
alsnog�je�shad�goed�bij�de�bodem�
houden.�Krijgen�we�geen�actie,�
dan�zijn�de�hengels�alweer�snel�
opgeborgen�en�varen�we�door�
naar�de�volgende�brug.�De�reden�
dat�we�niet�secuur�elke�vierkante�
meter�uitpeuteren,�is�omdat�we�
graag�nog�een�paar�uurtjes�van�de�
dag�op�het�IJ�willen�vissen.

Het centrum door
Als�we�de�eerste�paar�bruggen�
hebben�afgevist,�komen�we�dich-
ter�bij�de�stad.�Het�geeft�altijd�een�
apart�gevoel�om�met�een�visboot�
door�de�grachten�van�Amsterdam�
te�varen.�Meestal�krijg�je�heel�wat�
bekijks�omdat�er�een�heel�scala�
aan�hengels�en�kunstaas�tentoon-
gesteld�ligt.�We�zien�er�ook�niet�
alledaags�uit�in�ons�viskloffie.�
Omdat�iedereen�naar�ons�kijkt,�is�
de�verleiding�groot�om�even�de�
gashendel�open�te�draaien.�Een�
enorme�kick�als�je�met�30-40�kilo-
meter�per�uur�door�de�grachten�

Amsterdamse stekels scheurt.�Echter,�we�weten�ons�
altijd�in�te�houden.�Om�elke�hoek�
kan�namelijk�een�politieboot�ver-
scholen�liggen.�Ook�is�het�gevaar-
lijk�varen�tussen�al�die�rondvaart-
boten�en�toeristensloepen.�Door�
al�die�drukte�op�het�water,�laten�
wij�het�vissen�in�het�centrum�dan�
ook�voor�wat�het�is.

Pennen
Na�alle�chaos�van�de�stad�zijn�
we�wel�aan�wat�rust�toe.�Ook�
beginnen�de�armen�wat�stijf�te�
worden.�Eenmaal�op�het�IJ�aan-
gekomen�zoeken�we�dan�ook�een�
rustig�plekje�op�in�de�luwte.�We�
proberen�zo�veel�mogelijk�uit�de�
buurt�te�blijven�van�de�enorme�
vrachtschepen�die�af�en�aan�
varen.�Aan�een�rij�palen�wordt�de�
boot�vastgelegd.�De�penhengels�
worden�tevoorschijn�getoverd�en�
al�snel�liggen�er�4�dobbers�mee�
te�deinen�op�de�golven.�De�aan-
beten�die�je�op�de�pen�krijgt�zijn,�
in�vergelijking�met�het�verticalen,�
veel�schaarser.�De�kans�dat�je�een�
grote�snoekbaars�vangt,�ligt�wel�
een�stuk�hoger�als�je�een�dode�
aasvis�op�de�bodem�aanbiedt.�
Daarom�wordt�de�dag�graag�
afgesloten�met�een�paar�uurtjes�
dobberstaren.�Als�het�goed�is,�

zijn�de�aantallen�al�binnen�en�is�
het�wachten�op�die�ene�bonusvis.�
Is�er�amper�wat�gevangen,�dan�
kan�juist�die�ene�dikke�vis�de�dag�
goedmaken!

Met�een�schok�schiet�mijn�pen�
recht�overeind,�om�vervolgens�
weer�langzaam�te�gaan�liggen.�
‘Vis?’�vraagt�Rick.�Voordat�ik�een�
antwoord�kan�geven�speert�de�
dobber�weg�en�verdwijnt�in�het�
troebele�water.�Ik�neem�de�para-
bolische�hengel�in�mijn�hand�en�
de�lijn�springt�van�mijn�molen-
spoel.�Even�valt�de�lijn�stil.�Ik�
maak�langzaam�contact�en�voel�
de�massa�van�de�vis.�Dan,�een�ruk�
aan�het�nylon!�Ik�verbeeld�mij�hoe�
de�aasvis�nu�geheel�in�de�bek�van�
de�snoekbaars�verdwijnt.�De�vis�
zwemt�de�lijn�strak�terwijl�ik�mijn�
slip�voorbereid�op�het�gevecht�dat�
komen�gaat.�De�top�buigt�lichtjes�
door,�gevolgd�door�een�ferme�
haal�naar�achteren.�De�hengel�
veert�soepel�mee�met�het�zware�
bonken�van�de�vis.�Voor�eventjes�
ben�ik�alleen�op�de�wereld.�De�
stekels�van�de�vis�glimmen�in�het�
zonlicht�terwijl�de�camera�twee�
keer�klikt.�Ze�mag�weer�terug,�en�
verdwijnt�in�de�duisternis�van�de�
diepte.�Amsterdamse�stekels.�666

Het is donker en muf. Koerende duiven schuifelen in de donkere 

holen van de brug. Witte sporen van uitwerpselen wijzen de weg 

naar hun nesten.

Timon van der Put

bevinden�ons�in�het�hol�van�de�
snoekbaars...

Ik�ken�Rick�al�20�jaar.�Op�de�basis-
school�kwamen�wij�er�al�gauw�
achter�dat�wij�dezelfde�hobby�
hadden.�Samen�hielden�wij�
spreekbeurten�over�de�Neder-
landse�zoetwaterrovers.�We�wek-
ten�al�snel�de�interesse�van�onze�
klasgenoten�door�af�en�toe�een�
emmer�met�baarsjes�te�laten�zien�
die�wij�in�de�pauze�vingen.�Rick�
heeft�de�mazzel�dat�zijn�vader�een�
gepassioneerd�snoekbaarsvisser�
is,�en�werd�elke�zondagochtend�
uit�zijn�bed�gesleept�om�in�de�
vroege�uurtjes�op�jacht�te�gaan.�
Terwijl�ik�een�beetje�aanklooide�
in�de�slootjes�rondom�mijn�huis,�

ving�Rick�zich�scheel�aan�snoek-
baars�bij�zijn�vader�in�de�boot.�Ik�
was�natuurlijk�erg�jaloers,�want�
een�snoekbaars�had�ik�nog�nooit�
gevangen.�Al�gauw�gingen�wij�
dan�ook�samen�op�pad,�want�Rick�
zou�wel�even�laten�zien�hoe�dat�in�
zijn�werk�ging.�Vele�uren�en�prui-
ken�later�was�het�uiteindelijk�toch�
Rick�die�met�een�kromme�hengel�
stond.�Hij�had�‘iets’�gehaakt�aan�
zijn�geel-zwarte�driedelige�plug.�
Die�dag�stonden�er�onder�een�
donkere�brug�aan�de�Amstel,�twee�
10-jarige�jongetjes�rondjes�te�dan-
sen�om�een�enorme�snoekbaars�
van�ruim�in�de�80�centimeter.

Nu,�vele�jaren�later,�zitten�wij�
iedere�vrijdag�op�het�water,�speu-
rend�naar�snoekbaars.�Vele�kilo-
meters�worden�daarbij�afgelegd�
door�heel�Nederland.�Gelukkig�zijn�
we�niet�vergeten�dat�Amsterdam�
ook�over�uitstekend�snoekbaars-
water�beschikt.�Het�komt�ook�
wel�eens�voor�dat�we�maar�een�
paar�uurtjes�tot�onze�beschikking�
hebben.�We�zitten�dan�maar�al�te�
graag�met�een�emmertje�aasvis�
onder�een�van�de�vele�bruggen�
die�de�Amstel�rijk�is.�Twee�pen-
netjes�die�liggen�te�dobberen�in�
het�water�in�combinatie�met�een�
scheut�frisse�lucht�doen�een�mens�
een�hoop�goed.

Links of rechts?
Het�leuke�van�de�Amsterdamse�
wateren�is�dat�ze�allemaal�met�
elkaar�in�verbinding�staan.�Laten�
we�beginnen�bij�de�Amstel,�die�
zijn�oorsprong�vindt�in�het�zuiden�
van�Uithoorn.�Langzaam�kronkelt�
zij�richting�het�noorden�en�wordt�
daar�opgeslokt�door�de�grote�stad.�
In�Amsterdam�vertakt�de�Amstel�
zich�in�de�vele�grachten,�en�moet�
je�goed�je�best�doen�om�niet�te�
verdwalen.�Als�je�met�enig�geluk�
de�juiste�weg�kiest,�kom�je�uitein-
delijk�op�het�IJ.�Mocht�je�dan�nóg�
niet�genoeg�water�gezien�hebben,�

rick met een bak.

de stekels van de vis glimmen in het zonlicht...
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Bij�zijn�sollicitatie�gaf�hij�aan�dat�
hij�niet�actief�vist.�Of�dat�een�pro-
bleem�was?�Welnee,�3�van�zijn�
4�voorgangers�deden�dat�ook�niet.�
We�zochten�een�bioloog�en�dat�is�
Herre,�in�hart�en�nieren,�gespecia-
liseerd�in�het�aquatische�milieu�en�
gepromoveerd�op�onderzoek�naar�
zeewieren.�Herre�is�systematisch,�
analytisch,�heeft�kennis�van�zaken,�
kan�goed�schrijven,�geeft�gevraagd�
en�ongevraagd�onafhankelijk�
advies,�houdt�het�overzicht�waar�
anderen�de�draad�wel�eens�kwijt�
zijn,�heeft�een�eigen�mening�en�een�
grote�portie�humor.
Veel�werkzaamheden�van�Herre,�of�

eigenlijk�een�heel�overzicht�van�wat�
de�CW�doet,�beschrijft�Herre�in�het�
artikel�‘Vissen�op�het�droge’.�Dat�
we�een�schat�aan�gegevens�van�
zo’n�135�proefvisserijen�hebben,�
visreddingen�uitvoeren�bij�drei-
gende�vissterfte,�hoe�de�CW�eens�
per�maand�vergadert,�aan�welke�
projecten�we�deelnemen.�Maar�ook�
dat�we�deel�uitmaken�van�maar�
liefst�vijf�verschillende�visstandbe-
heercommissies�(VBC’s),�samen-
werken�met�beroepsvissers�en�
waterbeheerders�en�hoe�we�den-
ken�over�Actief�Biologisch�Beheer.�
Alles�met�ervaring�toegelicht.�Zie�
zijn�artikel�in�de�vorige�uitgave�van�
Vissen�magazine.

Van�alle�werkzaamheden,�vertelde�
hij�eens,�vond�hij�het�uitwerken�van�
de�gegevens�van�de�door�de�CW�
uitgevoerde�visstandonderzoeken,�
oftewel�proefvisserijen,�het�leukst.�
Het�door�Herre�geschreven�‘Vis-
standbeheerplan�voor�de�westelijke�
tuinsteden�van�Amsterdam’,�is�

dan�ook�het�omvangrijkste�AHV�
�visstandbeheerplan�geworden!

Hij�deed�ook�veel�op�eigen�initia-
tief.�Zo�heeft�hij�alle�CW�literatuur�
gebibliografeerd!�Ieder�rapport�
heeft�een�uniek�nummer�gekregen�
en�is�gesorteerd�op�jaar.�De�rap-
porten�zijn�op�trefwoord�te�vinden�
op�de�computer.�Een�superactie�
en�wat�een�klus�moet�dat�zijn�
geweest!

Speciaal�vermeldenswaardig�zijn�
Herre’s�notulen,�die�maakte�hij�als�
geen�ander.�De�CW�vergaderingen�
waren�altijd�gezellig,�maar�niet�
altijd,�of�misschien�wel�nooit,�effici-
ent�en�gestructureerd.�Toch�wist�hij�
er�altijd,�met�humor,�een�duidelijk�
afgerond�verhaal�van�te�maken.�
En�niet�te�vergeten�de�CW�jaar-
verslagen,�met�alles�op�een�rij�en�
de�stand�van�zaken.�Doe�dat�maar�
eens�na.

Herre�gaat�overigens�niet�stilzitten.�
Hij�blijft�o.a.�actief�in�onderzoek�
naar�zeewieren,�vooral�de�zeewie-
ren�in�Zeeland�en�Zuid-Afrika.

Herre,�bedankt�voor�de�fijne�
samenwerking!�We�wensen�je�
veel�geluk,�we�zullen�je�missen�en�
hopen�je�nog�eens,�vaak,�te�zien!
� 666

Caroline Hofman, namens de  
Commissie Waterbeheer

cOnTribuTiebeTAlingen en AuTOMATische AFschrijving
In juni vorig jaar is de AHV een samenwerkingsverband aangegaan met DEBI-Sport. DEBI-Sport is een onderneming met jaren-
lange ervaring m.b.t. de incasso van contributies op verenigingsgebied. Vele verenigingen zijn ons dan ook reeds voorgegaan.
Vanwege de door DEBI-Sport bewezen diensten heeft het bestuur besloten om de incasso voor het contributiejaar 2012 ook door 
DEBI-Sport te laten verzorgen.
beTAAl s.v.p. Op Tijd uw cOnTribuTie, diT bespAArT u eXTrA KOsTen
U zou onze vereniging en DEBI-Sport een grote dienst bewijzen door tijdig aan uw contributieverplichtingen te voldoen. Dit scheelt een hoop 
werk, onnodig verzenden van nieuwe facturen en bespaart u en de vereniging extra geld.
Uit kostenoverweging is echter besloten om geen acceptgirokaarten meer mee te zenden. Mocht dit echt een probleem voor u zijn, dan 
is  DEBI-Sport uiteraard bereid om een uitzondering voor u te maken. Neemt u in dat geval dan even contact met hen op via het volgende 
 telefoonnummer: 020-3445220. Het bestuur

Herre, bedankt voor alles!
Herre Stegenga gaat ons helaas verlaten. Na 11 jaar als deskundig 

secretaris bij de Commissie Waterbeheer (CW) te hebben gewerkt 

gaat Herre met pensioen. Toen hij in januari 2001 bij de CW kwam 

werken, konden we nog kiezen uit biologen die solliciteerden. We 

hebben de beste keuze gemaakt!

herre.

Rien�de�Wolf�aan�de�Papaverweg�
in�Noord.�Voor�velen�al�jaren�een�
begrip�maar�dan�voornamelijk�op�
het�gebied�van�outdoor,�water-
sport�en�kampeerartikelen.�Een�
korte�introductie.�In�1970�begint�
vader�Rien�de�Wolf�een�handel�in�
�dumpgoederen.�Het�assortiment�
wordt�al�snel�uitgebreid�met�van�
alles�dat�met�‘buitenleven’�te�
maken�heeft.�Daarbij�hoort�ook�een�
klein�hoekje�hengelsport.

In�2006�verhuist�het�familiebedrijf�
naar�het�enorme�pand�aan�de�
Papaverweg�alwaar�de�broers�Rien�
junior�en�Guus�het�bedrijf�verder�
uitbouwen.�Als�vertegenwoordiger�
komt�Hans�geregeld�bij�de�man-
nen�langs.�Hans�is�een�fervent�
sportvisser�en�ziet,�als�kenner�van�
de�markt,�grote�mogelijkheden.�
Rien�en�Guus�hebben�er�vertrou-
wen�in�en�gunnen�Hans�de�kans.�
Tweeënhalf�jaar�geleden�treedt�
Hans�in�dienst�en�begint�het�hen-
gelsportassortiment�uit�te�breiden.�

Amsterdamse winkeliers

Vijftig jaar geleden vond je op bijna iedere straathoek 

wel een hengelsportwinkeltje. Dat is vandaag de 

dag wel anders en moet je haast je best doen om 

een sportviswinkel te vinden in Amsterdam. Maar ze 

zijn er wel degelijk! In dit nieuwe, vaste item zal de 

redactie deze winkels belichten. Deze keer Rien de 

Wolf in Amsterdam-Noord.

Het�voorlopige�hoogtepunt�vindt�
in�september�van�het�vorig�jaar�
plaats.�Hans�opent�een�geheel�
nieuwe,�voor�de�hengelsport�inge-
richte,�afdeling.

Hans�aan�het�woord:�‘Voor�iedere�
portemonnee�hebben�wij�wat.�
Of�je�nu�een�recreant,�beginner,�
gevorderde�of�een�ware�crack�bent,�
bij�ons�ben�je�aan�het�juiste�adres.�
Uiteraard�willen�wij�wat�verdie-
nen�maar�eerlijkheid,�gezelligheid�
en�service�staan�bij�ons�voorop.�
Koop�je�een�molen�en�is�deze�de�
volgende�dag�stuk?�Dan�zeuren�
wij�niet�en�krijg�je�gewoon�een�

nieuwe.�
Iedere�
vrijdagoch-
tend�komt�er�een�
groep�witvissers�hier,�voor�een�
balletje�gehakt,�een�bakje�koffie�en�
natuurlijk�een�praatje.�Ook�orga-
niseren�wij�vaak�en�graag�leuke�
evenementen,�dat�schept�een�
extra�band�en�is�gewoon�fijn�om�
te�doen.’

Het�moet�gezegd�worden.�Met�
Hans�heeft�Rien�de�Wolf�zijn�
�sportviszaakjes�goed�voor�elkaar.�
Met�een�uitgebreid�roofvis-�en�wit-
visassortiment�(maden�en�wormen�
het�hele�jaar�door�verkrijgbaar!)�
en�een�buitengewoon�indrukwek-
kende�hoeveelheid�aan�karperma-
terialen,�kan�gerust�gesteld�wor-
den�dat�Hans�uitstekend�bezig�is.

Op�17�maart�organiseert�Rien�de�
Wolf�een�Demodag.�Vele�bedrij-
ven�maken�hun�opwachting�en�er�
worden�demonstraties�en�lezingen�
gegeven.�De�toegang�is�uiteraard�
gratis,�net�als�parkeren.

Op�25�februari�gaat�de�Rien�de�
Wolf�roofviscompetitie�van�start.�
Voor�meer�informatie�bel�je�naar�
de�winkel�en�vraag�je�naar�Hans.�
Je�kan�natuurlijk�ook�gewoon�even�
langsrijden.� 666

guus, hans en rien.

Rien de Wolf vof
020-6361996
Papaverweg 43
1032KE Amsterdam
www.riendewolf.nl

rien de wolf.

Uitgelicht

het grote pand aan de papaverweg.
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Controle,�ik�had�het�er�al�eerder�over.�Toch�is�con-
trole�en�handhaving�niet�mijn�volledige�werkpak-
ket.�Ondanks�dat�ik�vaak�word�gezien�als�’strenge�
bromsnor’�(onlangs�werd�ik�tijdens�het�opmaken�
van�een�proces-verbaal�betiteld�met:�‘U�bent�nog�
steeds�meedogenloos’),�zie�ik�het�zelf�meer�als�
‘streng�doch�rechtvaardig’.

Leg�ik�de�staatjes�eens�naast�elkaar,�dan�zie�ik�
dat�in�het�afgelopen�jaar�in�ongeveer�60%�van�de�
�aangetroffen�strafbare�feiten,�proces-verbaal�is�
opgemaakt.�Goede�kans�dus�dat�je�bij�een�overtre-
ding�er�met�een�reprimande�en�een�stukje�uitleg�
vanaf�komt.�Het�‘schrijven’�moet�op�zich�natuurlijk�
geen�doel,�maar�een�middel�zijn.�En�een�groot�
deel�van�de�overtreders�mag�alsnog�een�vispas�
aanschaffen.

En�ja,�soms�heb�je�‘die�bon’�gewoon�verdiend,�
en�dan�krijgt�je�die�dus�ook.�Wie�niet�horen�wil�
moet�maar�voelen,�en�krijgt�daar�dan�de�(soms�
�gepeperde)�rekening�voor�gepresenteerd.

Daarnaast�heb�ik�nog�andere�taken,�zoals�een�
stukje�dienstverlening�en�voorlichting�naar�
�sportvissers.�Zo�tref�ik�mooiweervissers�aan�die�
duidelijk�de�eerste�beginselen�van�het�vissen�
niet�onder�de�knie�hebben.�Die�zitten�dan�‘fijn�
te��vissen’�met�te�dik�nylon�visdraad�en�een�boei�
van�een�plastic�dobber�op�20�cm�diepte.�Kortom,�
het�recept�om�niets�te�vangen!�Enige�uitleg�over�
vissen�en�dat�dobbertje�naar�de�juiste�diepte�
�schuiven,�zodat�men�beet�krijgt,�wordt�dan�wel�op�
prijs�gesteld.

Ook�heb�je�als�BOA�een�maatschappelijke�ver-
plichting�om�hulp�te�verlenen.�Dus�af�en�toe�een�
EHBO-momentje�bij�een�licht�gewonde�hengelaar.�

Mededeling vissen MAgAzine AspirAnT-leden
De AHV heeft 3000 aspirant-leden. Zij betalen jaarlijks 1 Euro als bijdrage en kunnen zich daardoor lid noemen. Tijdens 
de ledenraadvergadering op 31 januari jl. is gesproken over het ontplooien van extra activiteiten voor de jeugd, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan vislessen, jeugdwedstrijden en voorlichtingsavonden. En tevens is gesproken over het voortaan 
 toesturen van Vissen magazine aan alle aspirant-leden. Dit zal echter wel betekenen dat de contributie verhoogd zal 
 worden. Het besluit hierover is op dit moment nog niet bekend bij de redactie, maar zal bekend worden gemaakt op de 
website www.ahv.nl en in het volgende nummer van dit magazine.

Het bestuur heeft echter op voorhand al wel toestemming verleend om dit eerste nummer van Vissen magazine van 2012 
ook aan alle aspirant-leden te verzenden. Dus aan alle jeugdige Amsterdamse vissers: Veel leesplezier en vang een dikke!

Alles onder controle
Colu

mn
Recent�was�daar�
een�man,�op�flinke�
leeftijd,�die�in�paniek�
in�zijn�Canta�brommo-
biel�op�de�vluchtstrook�
van�de�snelweg�was�beland.�
Deze�heer�weer�en�route�geholpen.

Verder�verricht�ik�nog�visreddingen�bij�win-
terse�of�zomerse�vissterfte,�help�bij�afvissing�of�
onderzoek�en�word�ik�vaak�benaderd�met�vragen�
over�de��Visserijwet�of�meldingen�van�overlast,�
�dierenkwelling,�vervuiling�en�visstroperij.

Omdat�ik�veel�sportvissers�spreek�krijg�ik�ook�
veel�vragen�en�opmerkingen�over�viswateren.�
Zaken�die�wel�eens�geregeld�mogen�worden�of�
anderszins�van�belang�zijn,�breng�ik�over�aan�het�
�AHV-bestuur.

Om�te�eindigen�met�het�informatieve�deel�van�
mijn�functie:�Justitie�heeft�de�boetes�weer�flink�
verhoogd.�Even�een�paar�voorbeelden:

6�Geen�vergunning�of�verbodsbepalingen�
�overtreden:� €�120,-

6�Vissen�met�meer�dan�twee�hengels:� €�280,-
6�Vissen�met�levende�aasvis:� €�340,-

Met�ingang�van�dit�jaar�is�het�vissen�met�andere�
lijnen�dan�nylon�in�de�Bosbaan�verboden�wegens�
het�visvriendelijk�vissen.�Lees�dus�vooral�je�ver-
gunningboekje�door�en�de�wijzigingen�die�worden�
afgedrukt�in�dit�blad.

Veel�visplezier�aan�de�waterkant�toegewenst.�666

Alex van der Velden
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Bent u misschien 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 werp-
hengelset,�beschikbaar�gesteld�door�de�
Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

JA! Dat zijn wij!

De�personen�uit�de�vorige�‘Ben�ik�dat?�–�Zijn�
wij�dat?’�hebben�zich�gemeld�en�hebben�de�
prijs�reeds�in�ontvangst�genomen.

Ben
 ik d

at?




