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De�zomer�is�begonnen�én�het�roofvisseizoen�is�weer�
geopend!�Amsterdammers�zijn�weer�volop�aan�
het�vissen�geslagen.�Overal�staan�karpertentjes,�
zie�je�mannen�met�vaste�hengels�en�jongetjes�met�
torrenpikkers.�Sportvissen�leeft�en�al�helemaal�in�
onze�mooie�hoofdstad�met�z’n�vele�water.

Ook�met�de�vereniging�gaat�het�goed.�Elders�in�dit�
blad�een�verslag�van�de�drukbezochte�Algemene�
Ledenraadvergadering.�Op�12�juni�is�het�nieuwe�
Bestuur�gekozen,�bij�het�ter�perse�gaan�van�deze�
editie�van�VISSEN�was�de�uitslag�nog�niet�bekend�
dus�houd�de�website�in�de�gaten!

Uiteraard�zijn�er�weer�leuke�artikelen.�We�trappen�
af�met�Gijs,�een�jonge�knul�die�liever�vist�dan�dat�hij�
achter�de�computer�zit.�Joris�Weitjens�schetst�fijntjes�
de�verstandhouding�tussen�de�beroepsvisserij�en�
de�sportvissers.�‘Made�in�Mokum’�is�een�nieuw�
vast�item�dat,�net�als�‘Winkeliers�Uitgelicht’,�
Amsterdamse�hengelsportbedrijven�(groothandels)�
de�kans�geeft�om�hun�verhaal�te�doen.�En�natuurlijk�
nog�veel,�veel�meer!

Ik�wens�u�allen�veel�leesplezier,�een�mooie�zomer�en�
dito�vissen!� 666
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Vacature medewerker-

Commissie Waterbeheer
De AHV, de grootste hengelsportvereniging van 
 Nederland, heeft de visrechten op ruim 5000 ha. water 
en is verantwoordelijk voor het beheer van de  visstand 
in deze wateren. Binnen de AHV is de  Commissie 
Waterbeheer actief, een commissie bestaande uit 
10 vrijwilligers. De commissie heeft als taak het 
bestuur te adviseren op het gebied van visstandbeheer, 
 waterkwaliteit en natuurbeheer. Voor de Commissie 
Waterbeheer van de AHV zoeken wij voor 20 uur per 
week een medewerker.
Reageren kan tot 6 juli 2012.
Voor de volledige vacature raadpleegt u de website, 
www.ahv.nl, belt u met kantoor: 020-6264988 of mailt u 
naar ahv@ahv.nl

Hengelsporthuis.com
Hét digitale hengelsporthuis voor Nederland en België
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Houdt u (van) viSSen?

Vul de bon in of bel: 0314 340 150

Sportvissers houden van vissen. Van het vangen van 
vissen, maar ook van de vissen zélf. En dus hebben 
vele duizenden sportvissers een vijver in de tuin of 
een aquarium in huis, om de vis te bewonderen in zo 
natuurlijk mogelijke omstandigheden.
Houden van vissen is ook genieten van vissen. En het 
nieuwe magazine Houden van Vissen helpt daarbij. 
Met prachtige voorbeelden en vele praktische tips. 
Over vijvers en aquaria, over koi en discusvis, over 
waterplanten, koralen en siergarnaaltjes. 

nu in de 
BoekHandel!

Abonneer u nu!
Een jaarabonnement
op Houden van vissen
4 nummers van € 24,50

e 14,50

Stuur de bon zonder postzegel op naar:
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Ze
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ar
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m Het houden van een eenvoudig en modern zeeaquarium

Een fel gekleurde anemoon, tussen de tentakels bewoond door een subtiel bewegend paartje anemoonvissen. Een beeld dat veel aspirant zeeaquarianen aanzet zich te verdiepen in een prachtige hobby, die minder ingewikkeld hoeft te zijn dan veel liefhebbers denken.MMet de tijd verandert er veel, zo ook 
het zeeaquarium. Jaren geleden was 
het nog moeilijk of zelfs onmogelijk 
om sommige koralen en vissen te 
houden. Tegenwoordig worden deze soorten zelfs op grote schaal gekweekt. De techniek in combinatie met sup-
plementen en kennis speelt hierbij 
een grote rol. Jaren geleden zat je nog 

vast aan een aquarium van minimaal 500  liter om succes te hebben. Nu 
worden ook met aquaria van 100 liter de mooiste resultaten gehaald.

Oeps, wat een apparatuur!
In deze bijdrage richt ik mij op de 
beginner en de zogenaamde plug-
and-play aquariumsystemen, zonder 

af te doen aan het nog steeds meest 
gehouden zeeaquarium: het Berliner filtersysteem. Dit systeem bestaat uit een aquarium met een overloop en 
kam en in de bodem van het aqua-
rium een doorvoer. Onder het aqua-rium staat een sump (filterbak) met daarin een eiwitafschuimer, verwar-
ming en ruimte voor eventueel extra 

Euphyllia is een 
van de populairste 
koralen.
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Het houden van een eenvoudig en modern zeeaquarium

techniek zoals een kalkreactor en 
fosfaatfilter. De opvoerpomp die in 
het laatste vak staat, pompt het gefil-terde water weer terug het aquarium in. Hoewel het Berliner filtersysteem zich dubbel en dwars heeft bewezen en de resultaten vaak verbluffend 

zijn, werpt het soms ook weerstand op bij potentiële beginners. Het is 
namelijk best even schrikken wan-
neer je als leek bij een gevorderde 
zeeaquariaan op de koffie bent en 
je na het genieten en bewonderen 
van al die mooie vissen en koralen, 
een kijkje mag nemen onder het 
aquarium. Oeps, wat een slangen, 
koppelingen, pvc-buizen, techniek en apparatuur!

OOgkleppen af en 
genieten! 
Kan dit anders? Ja, er zijn meer 
wegen die naar Rome leiden. Dus, 
oogkleppen af en genieten! De afge-
lopen jaren heeft de hobby door de 
komst van de zogenaamde plug-
and-play aquaria een enorme boost gekregen. Diverse fabrikanten bren-
gen werkelijk een keur aan betaalbare zeeaquaria op de markt met een 
inhoud vanaf rond de 100 liter en 
zelfs kleiner. Bij sommige merken 
werden door de creatieve aquariaan kleine aanpassingen gedaan om bij-
voorbeeld een ventilator of eiwitaf-
schuimer fluisterstil te krijgen. Maar over het geheel zijn de resultaten van deze plug-and-play aquaria bijzonder goed. 

Het is opvallend dat er in dit segment van zeeaquaria een ruime keuze is 
uit kleur, materiaal en uitvoering: 
van traditionele aquaria met vaste 

kap tot ultramoderne open aquaria met de nieuwste LED-techniek, super zuinig in stroomverbruik, strak en 
functioneel. Zelf heb ik ervaring met een 130 liter zeeaquarium van het 
merk Red Sea, een trendsetter op dit gebied. Dit aquarium staat al ruim 
vier jaar probleemloos te draaien. 
De techniek van dit soort aquaria is bij alle fabrikanten nagenoeg gelijk. In het aquarium is op een centime-
ter of negen van de achterwand een extra wand geplaatst. Enkele gleuven rechtsboven in deze wand zorgen 
ervoor dat het water vanuit het 
aquarium in de tussenruimte loopt. Hierin is de benodigde techniek 

aan eiwitafschuimer, verwarming 
en retour-/stromingspompen ver-
werkt. In het aquarium zelf is geen 
gedoe meer te vinden aan snoeren 
en andere poespas. Bij de Red Sea is de techniek toegankelijk door de kap omhoog te zetten. De eiwitafschui-
mer is voor wekelijks onderhoud 
zelfs bereikbaar door een aparte klep. De snoeren van de techniek komen 
samen in een ingebouwde module 
en kunnen door schakelaars apart 
worden aan- en uitgezet. Ook de 
verlichting is met een geïntegreerde tijdklok geheel weggewerkt. Deze 
bestaat uit twee compacte T5-lampen met blauwe LED voor de nachtver-

Het Red Sea 
aquarium wordt 
met een beetje 
aandacht een 
wonderschone 
blikvanger.

Drie groepen koralen
Koralen kun je voor het gemak indelen in drie groepen:•  softkoralen: dit zijn zachte koralen zoals lederkoralen, oren, buttons en polie-pen.
•  LPs-koralen (Large Polyp stony): dit zijn koralen met een hard skelet en een week gedeelte.
•  sPs-koralen (small Polyp stony): dit zijn steenkoralen.

deze indeling klopt niet helemaal, maar wordt in de handel vaak gebruikt. Zelf heb ik me gespecialiseerd in de groepen softkoralen en LPs. deze koralen zijn over het algemeen sterk, goed houdbaar en hebben een enorme verscheiden-heid aan vorm en kleur.

Symphyllia is hier 
beter bekend als 
hersenkoraal.
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h Mystiek en mysterie 

rond de lotus

Geen plant kent zoveel mystieke betekenis en beleving als de lotus. Zowel in het Boeddhisme 

als in het Hindoeïsme is Nelumbo nucifera heilig en worden er aan deze plant zelfs magische 

krachten toegekend. Ook in Perzië speelde de lotus in de oudheid een rol: zo werden de 

helden Darius en Xerxes met lotussen afgebeeld. In Europa worden we alleen met die vele 

eeuwenoude beeltenissen geconfronteerd, want het is niet zo gemakkelijk om levende 

lotusplanten in ons werelddeel te vinden. Alleen in Italië, om precies te zijn in Mantua, 

schijnt de plant in wilde staat voor te komen, al dan niet ingevoerd. 

OOp reis door Aziatische landen is 

het vrijwel onmogelijk om een con-

frontatie met de lotus te ontlopen. 

In Japan, Korea, India, Indonesië, 

Vietnam en China is de beeltenis van 

de bloem een bekende verschijning. 

In India en Vietnam vormt de lotus 

zelfs het nationale symbool, terwijl 

op de nationale vlaggen van Macao 

en de Kalmukkië (dit land is de enige 

Boeddhistische staat in Europa) 

eveneens een lotus figureert. In elke 

tempel, of men nu in Boeddha of in 

Vishnu gelooft, staan afbeeldingen 

van de lotus in steen uitgehouwen of 
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Mystiek en mysterie 
rond de lotus

komen, vormt een extra aanleiding 

om ze te vereren.    (einde kadertekstje)

Heilzame werking

Er is geen waterplant denkbaar die 

voor zoveel andere doeleinden kan 

worden gebruikt. De bloembodem 

die na de bloei overblijft, vormt een 

wezenlijk bestanddeel van menige 

Indiase of Vietnamese maaltijd en 

wordt als groente gegeten. Ook de 

vlezige wortels -we vinden ze in de 

Chinese supermarkt- worden als 

groente gegeten, terwijl zelfs de zaden 

en de jonge bladeren eetbaar zijn. 

Alleen het oudere blad is niet voor 

consumptie geschikt, al wordt het wel 

gebruikt om voedsel mee te omwik-

kelen. Worden de voormalige bloem-

bodems niet gegeten, dan kan men 

ze nogal eens als onderdeel van een 

boeket tegenkomen, dat uit exotische 

droogbloemen bestaat. 

Aan het eten van zaden -het is een 

hele toer om ze van de bittere vliezen 

te ontdoen- wortels en jonge bladeren 

van de lotus wordt ook nog eens een 

Lotuseffect

de bloemen en bladeren van Nelumbo nucifera tonen 

een heel bijzonder verschijnsel dat ook wel het ‘lotuseffect’ 

wordt genoemd. Water of vuil op het blad blijft niet plak-

ken. dit zelfreinigend effect komt door kleine nano-grote 

bultjes op de oppervlakte van het blad. ook kool en bij-

voorbeeld de Oost-Indische kers vertonen dit verschijnsel.

in hout gebeiteld, of ze zijn op schil-

deringen vereeuwigd. Zowel de Bod-

hisattva Samantabhadra - patroon 

van de Lotus Soetra- als Vishnu wor-

den met lotusbloemen afgebeeld en 

ook de partners of godinnen dragen 

dikwijls een lotusbloem. Veel goden 

uit beide geloven blijken op een 

troon te zitten die gelijkenis vertoont 

met een geopende lotusbloem. 

Vanwaar deze verering? Nelumbo 

groeit in het moeras en komt op uit 

de modder, uit afval en uit resten van 

mest. Zowel het blauwgroene blad 

als de delicate bloem vertonen echter 

geen enkel teken van vuil en daarom 

vormt de plant een teken van zuiver-

heid. Het blad lijkt zelfs besmeuring 

met modder of andere ongerechtig-

heid resoluut te weigeren, het lijkt er 

wel van af te glijden. Ook water, dat 

op het blad wordt uitgestort, levert 

een kwikachtig effect op; de druppels 

verdelen zich en rollen over het blad 

zonder dit nat te maken. Het gegeven, 

dat deze sprookjesachtige bloemen 

uit de eigen wortelstok te voorschijn 

Van knop tot volle bloei.
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V
ijv
er Weerspiegelingen
soms spontaan, soms bedoeld

Zelden kom je in de tuinliteratuur iets tegen over weerspiegelingen: bomen, heesters of 
gebouwen die hun silhouet in het water laten weerkaatsen. Toch is dat terdege een wezenlijk 
onderdeel in de tuinarchitectuur. Het is zelfs zo dat er met deze factor al heel vroeg in de 
tuingeschiedenis rekening werd gehouden. 

WWeerspiegelingen spreken tot de verbeelding en benadrukken de schoonheid der dingen. Zo werden in de beroemde keizerlijke tuinen in Tokyo de wanden van vijvers en singels zwart geverfd. De op het water gevallen bloemblaadjes van de kersenbloesem weerkaatsten zo het licht optimaal. Men ging daarvoor speciaal met bootjes het water op. Omdat die afgevallen kersenbloesem slechts een enkele dag op het water drijft en dan ook de volle maan nog eens op een onbewolkte nacht moet schijnen, werden al deze voorzienin-gen slechts voor dat ene magische moment aangelegd! 
Een andere tuin in Kyoto -ook in Japan- opent speciaal voor de weer-spiegeling van herfstkleuren in het water haar poorten op een wel heel merkwaardig moment. Rond 21.00 uur zijn de bezoekers in de tuin van de Kodaiji tempel welkom op een moment dat het reeds donker wordt. De tuin wordt dan met behulp van spots uitgelicht. De Japanse esdoorns, voorzien van fraaie herfstkleuren, weerkaatsen hierdoor optimaal dankzij het kunstlicht in de verschillende vijverpartijen. Een dergelijk bezoek, tezamen met honderden Japanners, die deze tuin speciaal in de avond bezoeken, zorgt voor een bijna zinsbegoochelende ervaring! 

In andere Japanse tuinen wordt genoegen genomen met bomen en heesters met een opvallende bloei, herfstkleur of silhouet, die langs een vijver zijn geplaatst. Langs infor-mele, natuurlijk ogende vijvers, zorgt de aanplant van dergelijke 

Kodaiji tempel, 
uitgelicht bij 
nacht.
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Weerspiegelingen
soms spontaan, soms bedoeld

bomen voor een ‘bestudeerd-non-chalant’ effect, iets waar de Japan-ners meester in zijn.

Ook in Europa is het effect van weer-spiegeling niet onbekend. In de tijd van de Franse Zonnekoning werden volop spiegelvijvers aangelegd. Deze vijvers waren niet alleen bedoeld om tuinonderdelen te laten spiegelen, maar ook voor de tuinbezoekers om zichzelf te laten weerspiegelen. Ook de Engelsen volgden dit Franse voorbeeld, en zo werden vanaf de 17e eeuw volop formele spiegelvijvers aangelegd. De graspaden tussen de vijvers waren breed genoeg om drie dames inclusief wijde jurken te laten wandelen, maar er was ook voldoende ruimte voor iedereen om zich in het water te kunnen spiegelen. Een prach-tig voorbeeld daarvan is nog steeds te zien op het Anglo-Ierse (upper class Engelsen die verbannen waren naar Ierland) landgoed Kilruddery. Dikwijls ook ontstaan deze weerspie-gelingen spontaan. Zoals bij een Loch in Schotland, waarin de in herfsttooi gestoken lariksen prachtig te zien zijn. Of in een moderne Land Art tuin in Schotland. Want de fraaiste weerspie-

gelingen zijn niet altijd bedacht, maar worden ook spontaan geboren.

Bert Vermeijden 
Fotografie: www.floralook.com

Moderne Land Art 
tuin in Schotland.

Bodnant 
Garden, formele 
spiegelingen 
van mens, 
architectuur en 
natuur.
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Gijs�is�twaalf�en�heeft�zich,�sinds�
paps�en�mams�een�huis�hebben�
betrokken�aan�één�van�de�grach-
ten�in�Amsterdam,�gestort�op�het�
hengelen.�En�daar�gaat�hij�hele-
maal�in�op!�Gijs�verkiest�het�vissen�
boven�voetballen�of�computeren.�
Daar�hij�eigenlijk�net�te�jong�is�om�

Vissen in de Amsterdamse grachten
Je kunt niet jong genoeg beginnen!

Sinds jaar en dag komen toeristen van heinde en verre naar de 

Amsterdamse binnenstad. Toerend in een rondvaartboot, de 

17e-eeuwse panden fotograferend, of een pitstop makend in de 

dichtstbijzijnde coffeeshop. Dat de prachtige grachten tevens het 

onderkomen zijn van menig geschubde broeder is deze bezoekers 

volslagen onbekend. ‘Is that a fish?’, ‘Hier gibt es doch gar kein 

Fisch!?’, ‘Aaaa! Sushi, Emsteldem sushi!’ Ze moesten eens weten 

wat er allemaal rondzwemt en dat weet Gijs ook.

zelfstandig�op�pad�te�gaan,�vist�hij�
met�behoorlijke�regelmaat�voor�de�
deur.�In�eerste�instantie�reageerde�
hij�wat�verbolgen�op�het�voorstel�
om�voor�de�deur�te�gaan�zitten�en�
vroeg�hij�zich�af�of�er�wel�wat�te�
vangen�zou�zijn.�Maar�toen�er�bij�
de�eerste�keer�hengelen�meteen�al�

een�behoorlijk�aantal�vissen�boven�
water�kwam,�was�hij�niet�meer�
weg�te�slaan�van�de�kade.�Zittend�
tussen�de�geparkeerde�auto’s,�
slingerende�bierblikjes�en�langs-
lopende�toeristen,�brengt�Gijs�zijn�
vrije�uurtjes�door�met�een�hengel.�
En�dat�maakt�Gijs�blij.

Zoveel soorten
Zijn�aanpak�is�vrij�simpel�maar�
uitermate�effectief.�Gevlochten�
hoofdlijn,�daarop�een�schuifloodje�
met�een�speldwarteltje,�een�
30�centimeter�lang�onderlijntje�
met�een�flinke,�langstelige�haak�
die�voorzien�is�van�een�lekkere,�
sappige�worm.�Eenvoudiger�kan�
het�niet�en�werkelijk�alles�is�te�van-
gen!�Als�dobber�verkiest�Gijs�een�
rood-wit�balletje�tussen�het�tweede�
en�derde�oog�van�zijn�niet�al�te�
lange�spinhengeltje.�Vissen�met�
het�rood-witte�balletje�was�eerst�
een�beetje�wennen.�In�het�begin�
dacht�hij�steeds�beet�te�hebben�en�
sloeg�hij�diverse�gaten�in�de�lucht.�
Logisch�als�je�waker�opeens�naar�
bovenkruipt�en�tegen�de�hengel�
begint�te�bonken.�Gelukkig�had�
hij�gauw�door�dat�de,�met�enige�
regelmaat�passerende,�rondvaart-
boten�de�oorzaak�waren�van�deze�
nep-aanbeten.�Al�snel�zag�Gijs�het�
verschil�tussen�een�echte�aanbeet�
en�een�valse.�En�zo�werden�de�
eerste�vissen�vlot�gevangen.�Het�
komt�zo�maar�voor�dat�Gijs�in�een�
uur�tijd�wel�5�verschillende�soorten�
weet�te�haken.�Meestal�eerst�een�
baars�of�voorn�en�dan�volgen�er�
dikwijls�een�stel�dikke�brasems�en�
kolbleien.�En�er�‘loopt’�altijd�wel�
een�palinkie�tussendoor!

De�zomerse�avonden,�wanneer�
het�wat�langer�licht�is�en�het�voor�
een�jonge�jongen�meteen�een�

stuk�‘veiliger’�is�op�straat,�zijn�
de�meest�productieve�avonden.�
Zodra�de�schemering�invalt�en�
de�vis�echt�actief�wordt,�is�het�
met�regelmaat�een�chaos�op�het�
favoriete�visplekje�van�Gijs.�De�
visdoeken,�wormen�en�vers�bra-
sem-�en�palingslijm�vliegen�je�
om�de�oren�want�er�is�geen�tijd�te�
verliezen.�Moeders�staat�immers�
vaak�al�enige�tijd�uit�het�raam�te�
roepen�dat�het�bedtijd�is.�Een�extra�
kwartiertje�is�er�altijd�nog�wel�aan�
te�breien�en�is�meestal�goed�voor�
meerdere�aanbeten.�Hoe�later�het�
wordt,�hoe�beter�ze�te�vangen�zijn�
en�avonden�van�8�tot�10�brasems�
en�palingen�zijn�eerder�regel�dan�
uitzondering!

Visvriendelijk vissen
Gijs�weet�dat�de�aal�sinds�enige�
tijd�een�beschermde�diersoort�is�
in�Nederland.�Dat�betekent�dat�hij�
na�de�vangst�van�zo’n�gladde�rak-
ker�deze�netjes�moet�onthaken�en�
snel�weer�terug�moet�zetten.�Dat�
doet�hij�trouwens�met�iedere�vis�
die�hij�vangt,�Gijs�houdt�meer�van�
hamburgers.�Ook�heeft�hij�geleerd�
om�bij�het�minste�geringste�teken�
van�een�aanbeet�aan�te�slaan.�Die�
palingen�zijn�soms�zo�gretig�dat�
de�haak�te�diep�zit�om�netjes�kun-
nen�te�onthaken.�Dat�hij�de�helft�
van�de�tijd�mis�slaat�kan�hem�echt�

niet�boeien�want�inwerpen�vindt�
hij�minstens�net�zo�leuk�als�een�vis�
vangen!

Met�zijn�twaalf�jaar�is�het�eigenlijk�
nog�niet�de�bedoeling�dat�hij�op�
eigen�houtje�ver�van�huis�vist.�De�
wil�om�ook�verder�van�huis�een�
vis�te�vangen�is�echter�zo�groot�
dat�er�inmiddels�diverse�vrienden�
en�familieleden�gepromoveerd�
zijn�tot�‘vismaten’.�Vage�kennis-
sen�vanuit�de�familie�die�ergens�
wonen�in�de�buurt�van�een�sloot�
of�gracht,�kunnen�plots�op�Gijs’�
onverdeelde�aandacht�rekenen.�Hij�
is�een�slimme�knaap�en�denkt�in�
oplossingen.�Behalve�dat�hij�weet�
dat�hij�toestemming�zal�krijgen�van�
mams�om�voor�de�deur�van�ken-
nissen�te�vissen,�weet�hij�donders�
goed�dat�die�kennissen�hem�ook�
zullen�voorzien�van�een�hapje�en�
een�drankje.�Of�desnoods�kunnen�
assisteren�als�hij�iets�groots�vangt.

Met�regelmaat�worden�er�in�het�
weekend�en�in�de�vakanties�ook�
uitstapjes�gemaakt�naar�de�iets�
rustiger�plekjes.�Zo�heeft�Gijs�
samen�met�zijn�iets�oudere�broer�
Piet�inmiddels�een�vast�aantal�
stekken�in�de�omgeving,�waartus-
sen�het�altijd�lastig�kiezen�is.�De�
Amstel,�het�IJ,�het�Beatrixpark�of�
soms�de�Sloterplas�(want�daar�
vang�je�pas�echt�dikke�brasems!).�
In�de�zomer�van�2010�hadden�de�
broers�bedacht�om�samen�de�Slo-
terplas�een�dag�onveilig�te�maken.�
De�‘taxi’�van�ma�werd�ingeruild�
voor�de�boot�van�pa�en�onder�
begeleiding�van�de�oudste�broer�
werd�er�koers�gezet�naar�de�Sloter-
plas�in�Amsterdam�West.

De droomvangst
De�hengels�werden�klaargemaakt�
voor�een�middag�goed�brasem�
vangen�en�voor�de�zekerheid�wer-
den�er�ook�twee�karperhengels�

opgetuigd.�Een�karper�is�natuur-
lijk�wel�de�koning�van�het�water�
en�onder�het�mom�van�‘wie�niet�
waagt,�die�niet�wint’�kreeg�één�
van�de�hengels�een�zwiep�van�wel�
30�meter�richting�het�wijd.
Na�een�aantal�brasems�van�for-
maat�kwam�er�tot�grote�schrik�van�
beide�mannen�een�molenspoel�op�
gang.�Een�karper�had�zich�verslikt�
in�de�boilie�van�Piet.�Een�knap�
staaltje�teamwork�zoals�de�jon-
gens�samen�een�haast�niet�te�tillen�
spiegelkarper�wisten�te�landen.�
Na�het�wegen,�fotograferen�en�het�
terugzetten�van�de�karper�wilden�
de�broers�eigenlijk�nog�maar�één�
ding.�Zo�snel�mogelijk�naar�huis�
om�de�foto’s�aan�paps�en�mams�te�
laten�zien!�Op�de�terugweg�werd�
er�luidkeels�‘We�are�the�champi-
ons’�gezongen.

Gijs�heeft�nog�een�laatste�bood-
schap�voor�andere�jonge�Amster-
dammers:�‘De�zomervakantie�staat�
voor�de�deur,�weg�met�de�Play-
Station,�vissen�gaan�we�en�vangen�
zullen�we!�Doei!’� 666

Ole van Ham

Gijs in actie.

‘Vismaat’ Sjoerd assisteert wel even.

Broer Piet met de 

 vakantiebuffel.
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Het�eerste�dat�opvalt�wanneer�je�
Hengelsport�Amstelveen�aan�de�
Van�der�Hooplaan�binnenwandelt�
is�de�grootte�van�de�winkel.�Of�
beter�gezegd:�de�‘kleinte’.�Deze�
indruk�wordt�direct�gevolgd�door�
een�tweede.�Iedere�vierkante�
centimeter,�van�de�vloer�tot�het�
plafond,�is�benut�om�sportvisma-
terialen�te�tonen.�En�bij�nadere�
inspectie�blijkt�dat�een�winkelop-
pervlakte�van�krap�50�vierkante�
meter�voldoende�is�om�een�
geweldig�assortiment�te�kunnen�
bieden.

Jeroen�is�een�meester�in�het�
benutten�van�de�kleine�ruimte.�
Een�prachtige�roof-�en�witvisafde-
ling,�en�een�zeer�indrukwekkende�
hoeveelheid�aan�karpermateria-
len.�Met�name�dat�laatste�is�het�
benadrukken�waard.�Grote�kans�
dat�je�slaagt�wanneer�je�de�winkel�
binnenkomt�en�op�zoek�bent�naar�

Amsterdamse winkeliers

In de serie ‘Amsterdamse winkeliers uitgelicht’ reist 

de redactie deze keer af naar Amstelveen. Onder 

de rook van Amsterdam bedient winkelier Jeroen 

Donkervoort al sinds 1993 de sportvissers in de 

regio.

een�essentieel�onderdeel�binnen�
je�karpervisserij.�Van�een�simpel�
zakje�haakjes�tot�de�laatste�vernuf-
tigheden�op�het�gebied�van�visvei-
ligheid,�het�is�aanwezig.

De�liefde�voor�de�hengelsport�
heeft�Jeroen�niet�van�een�
vreemde.�Zijn�vader,�Jan�Don-
kervoort,�was�vanaf�1962�verte-
genwoordiger�van�Albatros�Hen-
gelsport�en�is�sinds�zes�jaar�met�
pensioen.�Zelf�mag�Jeroen�graag�
karperen,�struinen�met�de�pen�
maar�ook�een�statische�sessie�kan�
hem�bekoren.�Zijn�andere�passie�
is�het�vissen�op�snoek,�dat�is�dan�
ook�duidelijk�terug�te�zien�aan�de�
wand�met�vele�soorten�kunstaas.

De�winkel�kent�een�gemêleerd�
publiek�maar�vooral�de�jeugd�is�
goed�vertegenwoordigd.�Dat�is�
geen�toevallige�bijkomstigheid,�
Jeroen�mag�de�jeugd�graag�aan-

sporen�
om�in�
plaats�van�
doelloos�op�straat�te�
hangen,�iets�zinnigs�te�gaan�doen.�
Iets�zinnigs�dat�ook�nog�eens�leuk�
en�spannend�is.�Dat�gaat�hem�
goed�af,�tijdens�het�bezoek�van�de�
redactie�worden�er�in�een�kwar-
tier�tijd�drie�beginnerssetjes�ver-
kocht�aan�een�stel�jonge�jongens.�
Goede�raad�krijgen�ze�er�gratis�bij.

Jeroen�wil�graag�nog�kwijt�dat�
ondanks�het�feit�dat�zijn�winkel�
niet�groot�is,�en�hij�dus�geen�
ruimte�heeft�voor�tenten�en�
enorme�hoeveelheden�voer,�hij�
alles�zeer�snel�kan�regelen.�Vaak�
al�binnen�een�dag.�Hengelsport�
Amstelveen�is�een�winkel�die�
gerund�wordt�door�een�man�
met�een�hoop�kennis�van�zaken,�
iemand�die�bereid�is�je�dingen�uit�
te�leggen,�iemand�met�een�vis-
sershart.�Dus�rij�een�keer�langs,�
parkeer�je�auto�gratis�of�zet�je�fiets�
in�het�rek�en�verbaas�jezelf�over�
zoveel�moois�op�zo’n�klein�opper-
vlak!� 666

Hengelsport Amstelveen
Van der Hooplaan 151A
1185GB Amstelveen
020-6403588
www.hengelsportamstelveen.nl

Rien de Wolf.

Uitgelicht

Jeroen voor zijn winkel.

In�het�laatste�weekend�van�augustus�organiseert�de�
AHV�een�karperweekend�voor�de�jeugd�van�12�tot�
18�jaar.

Locatie: Amsterdamse�Bos
Datum: � �Vrijdagmiddag�24�augustus�tot�

zondagochtend�26�augustus
Aantal 
deelnemers: � Maximaal�24�

Deelname�is�gratis,�maar�je�moet�wel�aspirant-�of�
jeugdlid�van�de�AHV�zijn.�Schrijf�je�snel�in,�want�er�
kunnen�maar�24�jeugdleden�meedoen�en�VOL=VOL! 

Tijdens�het�weekend�word�je�begeleid�door�ervaren�
karpervissers�uit�de�vereniging.�Voor�de�jongsten:�
ouderlijke�begeleiding�is�welkom.�We�beloven�nu�

Op�dinsdag�1�mei�2012�is�na�een�melding�van�een�
oplettende�sportvisser,�een�stropende�beroepsvis-
ser�‘gevangen’.�Na�de�melding�vertrok�de�Urker�
kotter�richting�Pampus.
Op�aanwijzing�en�met�welwillende�medewerking�
van�de�melder,�zijn�er�uit�de�vaart�langs�het�Die-
merpark�zogenaamde�aalkistjes�opgedregd�en�in�
beslag�genomen.�Aan�de�hand�van�de�op�deze�
vistuigen�aangebrachte�merken�is�de�eigenaar�van�
de�aalkisten,�een�Urker�IJsselmeervisser,�geïden-
tificeerd.�Deze�is�door�BOA�Alex�van�der�Velden�
geconfronteerd�met�de�gepleegde�feiten�en�voor�
verhoor�ontboden�op�3�mei.�Uit�onderzoek�en�ver-
hoor�bleek�dat�door�deze�beroepsvisser�op�IJburg�
maar�liefst�280�(!)�aalkistjes�waren�uitgezet�waar-
mee�illegaal�gevist�werd.�Naast�de�inbeslagname�
van�de�aalkistjes�is�tegen�deze�Urker�beroepsvisser�
proces-verbaal�opgemaakt�inzake�het�vissen�in�de�
wateren�rond�IJburg�zonder�schriftelijke�toestem-
ming�alsmede�visstroperij�met�andere�vistuigen�
dan�hengels.�� 666

Aankondiging jeugd-
karperweekend

nog�niets,�maar�we�proberen�clinics�te�organiseren.�
Dat�betekent�dat�bekende�vissers�langskomen�die�je�
de�fijne�kneepjes�van�het�karpervissen�kunnen�bij-
brengen.
Voor�warm�eten�op�vrijdag�en�zaterdag�alsmede�
voor�de�lunch�op�zaterdag�en�ontbijt�op�zaterdag�en�
zondag�wordt�gezorgd.�Ook�zal�er�een�beperkte�voor-
raad�frisdrank�en�melk�zijn.�

Inschrijven�kan�door�te�bellen�naar�het�AHV-kantoor�
(houd�je�JeugdVISpas�of�aspirantvergunning�bij�de�
hand,�want�we�willen�ook�je�lidnummer�weten)�–�
020-6264988.�Of�door�een�e-mailtje�te�sturen�naar�
ahv@ahv.nl�met�je�naam,�adres,�lidmaatschapsnum-
mer�en�geboortedatum.�

Doe je mee? Schrijf je in!� 666

Stropende Urker 
beroepsvisser op IJburg

BOA Alex van der Velden met een aantal in beslag genomen 

aalkistjes.

Voller kan echt 

niet!
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Een�beroepsvisser�ziet�er,�in�de�
ogen�van�een�sportvisser,�over�
het�algemeen�gesproken�tamelijk�
anders�uit.�Zeker�sinds�de�term�
‘overbevissing’�door�biologen�is�
bedacht,�voelen�wij�ons�gesterkt�
om�flink�van�leer�te�trekken�
tegen�de�mannen�met�baarden.�
Bijna�per�definitie�vissen�
beroepsvissers�alles�kapot,�hetzij�
legaal,�hetzij�op�slinkse�wijze:�
vertrouw�ze�vooral�niet!�
Waar�houdt�de�werkelijkheid�op�
en�begint�de�verbeelding?�Het�
gerucht�en�de�fantasie?�In�1981�
was�ik�als�jonkie�en�beginnend�
boezemvisser�toevallig�getuige�
van�een�zegentrek�van�Gerard�
Smeenk�op�De�Diemen.�In�één�

Gevaren
Hebben�criticasters�van�de�
Spiegelkarperprojecten�op�
boezemwater�gelijk�gekregen?�
‘Zonde van de euri, want de 
uitgezette spiegels zwemmen 
toch recht in de armen van het 
beroep.’�Het�grootste�gevaar�
voor�onze�projectspiegels�zit�‘m�
in�de�eerste�dagen�tot�weken�
na�de�uitzetting.�Ze�zwemmen�
gedesoriënteerd�rond�en�komen�
dan�soms�en�masse�in�de�fuik�
van�een�beroepsvisser�terecht.�
Na�deze�tijd�komen�karpers�als�

‘nettendruk’,�maximaal�10%�
van�door�de�AHV�uitgezette�
spiegelkarpers�ten�prooi�vallen�
aan�beroepsvissers.�Is�dat�zonde�
van�de�investering?�Dat�lijkt�mij�
niet.�Op�een�normaal/natuurlijk�
uitvalpercentage�in�de�eerste�twee�
jaar�na�uitzetting�van�gemiddeld�
25%,�is�dat�niet�bijzonder�veel.�
Maar�iedere�projectspiegel�
is�er�één�en�met�name�voor�
karpervissers�is�het�onverteerbaar�
dat�hun�targetvissen�zomaar�
kunnen�worden�weggehaald�om�
een�roemloze�dood�te�sterven.�

Boter bij de vis
Het�is�op�z’n�minst�opmerkelijk�dat�
op�het�platform�waar�beroep�en�
sport�om�de�tafel�zitten�(Visstand�
Beheer�Commissies�-�VBC’s)�er�
nog�zo�weinig�afspraken�zijn�
gemaakt�over�de�benutting�
(wegvangen)�van�bijvoorbeeld�
(spiegel)karpers�of�grote�
snoeken.�In�2001�hebben�we�
in�de�VBC�van�het�Amsterdam-
Rijnkanaal�met�Smeenk�een�deal�
gesloten�over�het�terugzetten�
van�karpers.�De�opvolgers�van�
Smeenk�hebben�deze�afspraak�
(gelukkig)�gerespecteerd.�Zo’n�
deal�is�landelijk�gezien�een�
uitzondering.�De�VBC-structuur�
bleek�minder�geschikt�voor�
dergelijke�overeenkomsten�dan�ik�
had�gehoopt.�

Pas�nu,�als�gevolg�van�de�petitie:�
‘Laat�de�spiegels�voor�de�sport’,�
hebben�we�als�gezamenlijke�
Spiegelkarperprojecten�een�paar�
keer�met�beroepsvissers�uit�het�
hele�land�om�de�tafel�gezeten�om�
te�kijken�of�er�afspraken�gemaakt�
kunnen�worden�over�het�ontzien�
van�(spiegel)karpers.�Na�jarenlang�
elkaar�van�een�afstand�begluurd�
te�hebben,�is�dit�een�ware�
verademing.�Die�mannen�met�

baarden�mogen�dan�misschien�
niet�stuk�voor�stuk�uitblinken�in�
vergadertaal,�er�valt�wel�mee�te�
praten.�Zaken�doen�is�een�beter�
woord.��

Boter�bij�de�vis.�Het�is�natuurlijk�
wel�hun�brood,�dus�als�wij�vragen�
om�karpers�of�grote�snoeken�
te�sparen�dan�verwachten�ze�
daar�iets�voor�terug.�Zo�simpel�
is�dat.�Wij�hebben�hen�als�sport�
genoeg�te�bieden.�Al�is�het�
maar�een�goeie�band�waarmee�
we�beroepsvissers�van�hun�al�
te�beroerde�imago�af�kunnen�
helpen.�Een�slechte�naam�leidt�
namelijk�voor�een�beroepsvisser�
onherroepelijk�tot�vernielde�
netten.�Denk�ook�aan�het�
betrekken�van�beroepsvissers�
bij�visstandonderzoeken�of�
‘uitdunningsvisserijen’�op�
brasem.�Op�zo’n�manier�betrek�
je�beroepsvissers�bij�het�beheer�
en�dat�is�de�beste�en�kortste�
weg�om�iets�te�bereiken.�De�
AHV�heeft�daarin�een�traditie.�
Het�is�nu�een�prima�moment�om�
die�traditie�voort�te�zetten�met�
glasheldere�afspraken�waardoor�
beroepsvissers�perspectief�zien�en�
de�zenuwen�van�karpervissers�en�
liefhebbers�van�andere�grote�vis�
tot�rust�kunnen�komen.�� 666

Joris Weitjens

trek�lagen�er�ruim�100�karpers�
(1000�pond)�in�het�net�die�
allemaal�werden�afgevoerd.�
Zo’n�ervaring�laat�je�niet�los.�
Tijdelijk�kan�ik�het�vergeten�of�
liever�verdringen,�maar�vallen�
de�vangsten�tegen�dan�start�
gemakkelijk�de�voorstelling�met�
aan�het�eind�een�creperende�
spiegel�in�een�bun.�En�de�
vangsten�vallen�best�vaak�
tegen...�
Smeenk�is�inmiddels�80�en�al�
15�jaar�met�pensioen.�Toen�ik�’m�
laatst�tegenkwam�op�z’n�racefiets�
(!)�zag�ik�m’n�kans�schoon�
hem�nog�eens�te�vragen�naar�
de�karpers�die-ie�in�z’n�actieve�
periode�had�gevangen.�Tot�m’n�
verrassing�memoreerde�hij�direct�
die�zegentrek�uit�1981�als�een�
eenmalige�topvangst!�Valt�het�
dan�misschien�toch�mee?�

Feiten
Laten�we�niet�vergeten�dat�
sinds�we�minder�fosfaten�op�
het�oppervlaktewater�lozen,�de�
waterkwaliteit�is�verbeterd,�de�
overmatige�voedselrijkdom�is�
verminderd�en�dus�de�biomassa�
(het�aantal�kilo’s�vis�per�

hectare)�is�afgenomen.�Minder�
vis�dus,�maar�wel�meer�grote�
exemplaren.�Die�ontwikkeling�
heeft�niets�te�maken�met�de�
mannen�met�baarden.�
Feit�is�wel�dat�in�dit�nieuwe,�
allicht�tijdelijke,�‘evenwicht’,�
het�deel�van�het�visbestand�
dat�zonder�grote�gevolgen�te�
‘oogsten’�valt�veel�kleiner�is�
geworden.�Als�beroepsvissers�
zich�daaraan�niet�aanpassen�en�
niet�genoeg�tijd�en�middelen�
willen�en�kunnen�investeren,�
dan�ontstaat�er�roofbouw.�
Kenmerkend�daarvoor�is�dat�de�
volwassen�(grote)�exemplaren�
van�een�soort�verdwijnen.�Een�
beetje�verstandige�beroepsvisser�
houdt�dat�in�de�gaten�en�laat�de�
vissen�die�voor�het�nageslacht�
moeten�zorgen�weer�zwemmen.�
Op�het�Markermeer/IJmeer�
(grenzend�aan�het�AHV-water)�
zijn�ze�niet�zo�verstandig.�Het�is�
er�wat�karper�betreft�gelukkig�nog�
niet�doodgevist,�maar�de�gaten�
die�vallen�worden�wel�steeds�
opvallender.�
Jaarlijks�vinden�in�onze�
boezemsystemen�(Amstelboezem,�
Rijnlandsboezem)�zegentrekken�
plaats�en�staan�er�de�nodige�
fuiken.�En�is�het�al�leeggevist?�
Nee�dus.�Het�verbaast�mij�
elk�jaar�weer�hoe�snel�na�die�
zegentrekken,�waarbij�duizenden�
brasems�worden�afgevoerd,�het�
bestand�wordt�aangevuld.�Niet�
door�voortplanting,�maar�puur�
door�migratie�van�grote�brasems,�
vanuit�bijvoorbeeld�de�Amstel�
en�het�IJ,�richting�het�jaarlijks�
‘bezegende’�Nieuwe�Diep�en�De�
Diemen.�Een�heel�ander�verhaal�
geldt�voor�snoek�en�karper.�Dat�
totale�‘depot’�is�veel�te�gering�
in�omvang�om�‘happen’�uit�te�
nemen.�Het�duurt�vaak�vele�jaren�
voor�zo’n�bestand�is�aangevuld.�

8

Beroepsvissers: 
gezworen vijanden of medebeheerders?

magazine magazine

Vraag een leek naar het beeld van een beroepsvisser en voor je het 

weet verkeer je tussen te kaap’ren varende mannen met baarden, 

die voor dag en dauw aan netten trekken en tegen de avond met 

de buit huiswaarts keren om tevreden voor de open haard in 

slaap te vallen. Jezus zelf was een (gelegenheids) beroepsvisser 

dus kom daar maar ‘ns overheen als oeverloos staarder naar een 

dobber. 

Beroepsvisser Van 

Wijk zegent De 

Diemen.

Dankzij een deal 

met de beroeps-

visser mocht 

deze bekende 

projectspiegel 

in maart 2010 

weer zwemmen. 

In oktober van 

dat jaar werd-ie 

alweer gemeld 

(linksboven). 

Een oproep die heeft gewerkt.

bijvangst�niet�al�te�vaak�voor.�En�
die�zegenvisserijen�dan?�Ik�heb�er�
sinds�m’n�ervaring�in�1981�heel�
vaak�bij�staan�kijken,�klaar�om�
als�menselijk�schild�te�dienen.�
Maar�negen�van�de�tien�keer�zat�
er�hooguit�een�enkele�karper�in�
het�net.�Toch�bestaat�altijd�de�
kans�dat�een�zegen�precies�in�een�
overwinteringsgebied�van�een�
school�karper�wordt�getrokken.

Grote�verliezen�treden�eigenlijk�
regelmatiger�op�in�staand�want�
(een�warnet).�In�wateren�als�het�
IJmeer,�waar�nogal�wat�met�dat�
tuig�wordt�gevist,�gaat�het�om�
honderden�karpers�(en�grote�
snoeken)�per�jaar.�Het�zou�een�
goeie�zaak�zijn�als�die�visserij,�
waarbij�ook�veel�duikeenden�
sneuvelen,�verboden�zou�worden.
Grof�geschat�zal�bij�gelijkblijvende�
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Op�8�mei�2012�vond�de�twee-
jaarlijkse�Algemene�Ledenraad-
vergadering�(ALV)�plaats.�In�
het�verenigingskantoor�aan�de�
Beethovenstraat�werd�over�tal�
van�zaken�gesproken.�Een�korte�
samenvatting.

De�opkomst�was�zeer�goed�te�
noemen,�ruim�45�leden�hadden�
gehoor�gegeven�aan�de�oproep�
in�het�vorige�VISSEN�magazine�
om�de�vergadering�bij�te�wonen.�
Interim-voorzitter�Bert�Vooijs�
opende�de�vergadering�met�een�
aantal�mededelingen:�
6��Rob�Lokhoff�werd�voorgesteld�

als�kandidaat-penningmeester.
6��Hilda�Balk,�bureaumedewerk-

ster,�is�al�geruime�tijd�ernstig�
ziek�en�zal�helaas�niet�meer�
terugkeren.�Wij�wensen�Hilda�
veel�sterkte.

6��De�nieuwe�statuten�van�de�ver-
eniging�zijn�gereed�en�worden�
op�dit�moment�beoordeeld�op�
juistheid�door�een�jurist.�Zodra�
dat�rond�is�en�de�statuten�zijn�
gepubliceerd�op�de�website,�
wordt�een�speciale�ALV�uit-
geschreven�om�de�statuten�te�
bekrachtigen.�De�statuten�zijn�
dan�ook�in�te�zien�op�het�ver-
enigingskantoor.
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Verkiezingen
Tijdens�de�ALV�van�8�mei�zijn�leden�
gekozen�voor�de�Kascontrole-
commissie�en�de�Commissie�van�
Beroep.�De�meeste�tijd�ging�zitten�
in�het�samenstellen�van�de�nieuwe�
Ledenraad.�De�Ledenraad�bestaat�
uit�leden�die�zich�beschikbaar�stel-
den�tijdens�de�ALV.�Hiërarchisch�
gezien�staat�de�Ledenraad�boven�
het�Bestuur.�Besluiten�genomen�
door�het�Bestuur�dienen�altijd�
goedgekeurd�te�worden�door�de�
Ledenraad,�een�bijzonder�belang-
rijke�taak�dus.�Uiteindelijk�werd�er�
gestemd;�we�kunnen�melden�dat�
de�nieuwe�Ledenraad�bestaat�uit�
29�personen!

Nieuw Bestuur
De�eerste�belangrijke�taak�van�de�
Ledenraad�is�het�kiezen�van�een�
nieuw�Bestuur.�Het�Bestuur�wordt�
gekozen�uit�de�leden�van�de�
Ledenraad.�Deze�stemming�heeft�
op�12�juni�plaatsgevonden,�voor�
de�uitslag�van�deze�stemming�
kunt�u�de�website�raadplegen�of�
naar�kantoor�bellen:�www.ahv.nl�
–�020-6264988.

Feestelijke afsluiting
De�aanwezige�personen�kregen�
tijdens�de�rondvraag�de�kans�om�

een�vraag�te�stellen�of�hun�zegje�
te�doen.�De�vergadering�werd�
feestelijk�afgesloten�met�het�eren�
en�huldigen�van�een�groot�aantal�
personen�die�belangrijk�zijn�of�zijn�
geweest�voor�de�vereniging.

6��Ereleden�met�oorkonde�en�gou-
den�AHV-speld,�40�jaar�of�lan-
ger�vrijwilliger:�de�heren�G.�de�
Groot,�G.J.�Wille,�C.�de�Vijlder,��
J.�Blom,�C.H.J.�Endhoven�en��
W.�de�Heer.

6��Gouden�speld�met�diamant:�de�
heer�R.�Lassooij.

6��Leden�van�verdienste�met�oor-
konde�en�zilveren�AHV-speld,�
25�jaar�of�langer�vrijwilliger:�
mevrouw�C.�Hofman,�de�heren�
A.D.A.�van�der�Velden,�B.�van�
Iterson,�L.�Blom,�R.�van�der�
Fange�en�W.�Dulfer.�Reeds�lid�
van�verdienste�waren�de�heren�
J.C.�van�Vliet�en�J.�Weitjens,�ook�
zij�ontvangen�een�zilveren�speld.

6��Leden�12,5�jaar�vrijwilliger�met�
oorkonde�en�bronzen�AHV-
speld:�de�heer�G.�Veldhuisen�en�
mevrouw�I.A.�Munnik.� 666De gehuldigden.

VOORAAnkOnDIGInG 
SPIEGElkARPERWEDStRIJD
In het weekend van vrijdag 28 t/m 
zondag 30 september zal er op 
initiatief van de karpercommissie 
een spiegelkarperwedstrijd wor-
den georganiseerd. In de editie 
van het AHV VISSEN magazine 
die medio september verschijnt 
zal meer informatie hierover 
worden gegeven. Op dit moment 
kan al wel worden gesteld dat 
deelname gratis zal zijn en de 
wedstrijd gevist zal gaan worden 
over alle AHV-wateren. Voor meer 
informatie mailt u met: 
skp-wedstrijd@hotmail.nl

Colu
mn

Vissteigers�en�controle,�dat�heeft�niets�met�
elkaar�te�maken�hoor�ik�u�denken.�Toch�is�dat�
allesbehalve�waar.�De�AHV�heeft�een�aantal�vis-
steigers,�deels�in�eigendom,�en�ook�daar�vindt�
controle�en�handhaving�op�plaats.�En�wel�op�
een�aantal�manieren:�op�de�staat�van�de�stei-
gers�bijvoorbeeld,�of�er�vernielingen�zijn,�of�de�
veiligheid�niet�in�het�geding�is.�Maar�ook�of�de�
gebruikers�van�die�steigers�wel�de�rechtmatige�
gebruikers�zijn.�

In�de�Bosbaan�kan�(en�mag!)�een�groot�deel�van�
het�jaar�niet�gevist�worden�omdat�de�belijning�
voor�de�roeiers�steeds�minder�vaak�uit�het�water�
gehaald�wordt.�Toch�heeft�de�AHV�hier�een�drie-
tal�knappe�steigers�geplaatst.�Invalidensteigers�
welteverstaan�en�dus�alleen�te�gebruiken�voor�
invalide�hengelaars.�

Onze�vereniging�heeft�inmiddels�een�groot�
aantal�leden�dat,�gelet�op�de�leeftijd,�slecht�ter�
been�is.�Ook�zijn�er�leden�die�rolstoelafhankelijk�
of�anderzins�invalide�zijn.�Speciaal�voor�deze�
mensen�zijn�er�dus�invalidensteigers�aan�beide�
zijden�van�de�Bosbaan.�Om�dan�weer�terug�te�
komen�op�het�onderdeel�controle:�er�mag�alleen�
gevist�worden�door�invalide�vissers�die�daar�
een�speciale�ontheffing�van�de�AHV�voor�heb-
ben.�Zij�kunnen�tevens�een�ontheffing�van�het�
Amsterdamse�Bos�krijgen�zodat�hun�voertuig�
direct�bij�de�invalidensteiger�geparkeerd�kan�
worden.

Samen�met�een�bestuurslid�van�het�stadsdeel�
Nieuw-West,�heb�ik�alle�daar�gelegen�vis-�en�
invalidensteigers�geïnventariseerd�en�gefoto-
grafeerd.�Daar�is�een�rapportage�van�gemaakt.�
Dankzij�deze�rapportage�en�de�welwillende�en�
vooral�snelle�medewerking�van�het�stadsdeel�

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: 020-6264988

Buiten kantooruren en bij spoedmeldingen: 06-55854913 of jachtopzichter@live.nl

Alles onder controle
Nieuw-
West�is�er�
direct�actie�
ondernomen.�
Inmiddels�zul-
len�de�gebruikers�
hebben�gemerkt�
dat�al�deze�steigers�
onder�dwang�van�de�hogedrukreiniger�zijn�ont-
daan�van�allerhande�aanslag,�en�dus�niet�meer�
spekglad�zijn.�Indien�nodig�zijn�er�ook�repara-
ties�uitgevoerd.�Bestaande�toegangspaden�zijn�
verbeterd�en�indien�niet�aanwezig,�aangelegd.�
Binnen�2�weken�na�de�bespreking�van�de�rap-
portage,�zijn�alle�steigers�onder�handen�geno-
men!�Hulde!

Ook�heeft�het�stadsdeel�Nieuw-West�in�de�
Osdorperpolder�een�geheel�nieuwe�invaliden-
steiger�aangelegd�waar�al�volop�gebruik�van�
wordt�gemaakt.�Verder�is�er�de�wil�om,�mogelijk�
samen�met�de�AHV,�een�invalidensteiger�aan�
de�Sloterplas�te�realiseren.�En�dan�het�liefst�in�
combinatie�met�een�verkeersontheffing�zodat�de�
invalidensteiger�ook�met�een�voertuig�bereikt�
kan�worden.�

En�‘JA’,�dit�uiteraard�onder�de�voorwaarde�dat�
hier�handhaving�en�controle�op�het�gebruik�van�
de�steiger�én�de�verkeersontheffing,�plaatsvindt�
door�de�AHV.�Daar�kunnen�de�BOA’s�van�de�AHV�
natuurlijk�zorg�voor�dragen.�En�zo�komen�con-
trole,�handhaving�en�vis-�en�invalidensteigers�
toch�weer�samen.
�
Veel�visplezier�aan�de�waterkant�toegewenst.
� 666

Alex van der Velden
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Breek de lijn niet!

Hengelsport verbroedert.

Mogen wij uw vergunning even zien?

Recreatie aan de Bosbaan.

Ons aller Johnny kraaijkamp mocht graag een hengeltje uitgooien.

Goed beschut is het halve werk.
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Drie�jongeren�versperren�even�
verderop�het�fietspad,�waardoor�
een�oudere�vrouw�op�de�fiets�
moet�uitwijken�over�het�grasveld.�
Ik�meen�vijf�meter�uit�de�kant�een�
schim�in�het�water�te�ontwaren.�
Zou�best�wel�eens�karper�kunnen�
zijn.�Ik�vertraag.�Een�fietsbel�rin-
kelt�achter�mij.�Ik�rij�opzij�en�stap�
van�m’n�fiets.�Ja,�karper�en�nu�
heel�duidelijk�te�zien.�Ik�schat�zijn�
zwemroute�in�en�voer�wat�brood-
korstjes.�Een�koppel�meerkoeten�
en�een�paartje�eenden�stormen�
er�op�af,�maar�deinzen�terug�als�
ik�mijn�hengel�hef.�Twee�scooters�
razen�voorbij.�Ik�heb�slechts�een�
haak�en�anderhalve�meter�daar-
boven�een�klein�baarsdrijvertje�op�
mijn�lijn�gemonteerd.�Die�dient�
als�beetindicator.�Helaas,�de�vis�
reageert�niet�en�ik�draai�binnen.

Mijn eigen wereld

Ik�vervolg�mijn�weg,�de�eenden�
en�meerkoeten�zien�hun�kans�
schoon.�Soms�stop�ik�even�op�
een�brug�en�bij�hoekjes�met�drijf-
vuil.�Passanten�weten�niet�eens�
wat�er�in�het�water�huist.�Vang�
je�een�vis,�dan�is�men�elke�keer�
weer�verbaasd.�‘Jeetje,�zwemt�
dat�hier?’�‘Wat�een�mooie�vis!’�
‘Is�dat�een�snoek?’�Opmerkingen�
die�iedere�visser�wel�eens�heeft�
gehoord.�Middenin�een�plakkaat�
drijfvuil�laat�de�tweede�karper�
van�de�dag�zich�zien.�Tussen�een�
blikje�Red�Bull,�een�blok�piep-
schuim�en�een�witte�plastic�tas�
breekt�af�en�toe�een�bek�door�het�
vuil�heen.�Ik�zet�mijn�fiets�op�slot�
en�sluip�naar�het�water.�Niet�te�
dichtbij,�want�ondanks�de�stadse�
bedrijvigheid�hebben�de�karpers�
maar�al�te�goed�in�de�gaten�of�er�

iets�niet�in�de�haak�is.�Bukken�en�
een�meter�of�drie�afstand�houden�
dus.�Ik�breek�een�boterham�in�
stukken�en�gooi�deze�verspreid�
op�het�drijfvuil.�De�korsten�zuigen�
zich�dan�vol�met�water�en�zak-
ken�tussen�het�vuil�in.�Ik�maak�
het�mezelf�comfortabel�door�op�
het�onthaakmatje�te�gaan�zitten.�
Opletten�voor�de�hondenpoep!�
Een�eerste�korst�wordt�gepakt.�Hét�
moment�om�mijn�korst�met�haak�
in�te�leggen.�Ik�mik�op�de�rand�van�
het�drijfvuil,�naast�een�leeg�plastic�
flesje.

Ervaren
Een�tijdje�gebeurt�er�niets.�Ben�
ik�opgemerkt?�Is�de�vis�verder�
gezwommen?�Altijd�die�twijfel.�
Dan�eindelijk�toch�weer�een�teken.�
Drie�happen�in�het�vuil,�naast�
de�plastic�tas.�De�vis�koerst�op�
de�rand�af,�te�zien�aan�het�soms�
bewegende�drijfvuil.�Een�donker-
grijze�kop�breekt�naast�een�korst�
door�het�vuil,�niet�ver�van�de�
korst�met�de�haak.�Heel�geniepig�
verdwijnt�het�stuk�brood�onder�
water.�Het�ontstane�gat�in�het�vuil�
sluit�zich.�Twee�oudere�mannen�
houden�halt�op�de�brug�en�zetten�
hun�armen�op�de�leuning.�Con-
centreren�nu.�Wat�blaadjes�naast�
mijn�korst�draaien.�Even�later�
wijkt�het�flesje�en�omsluiten�dikke�
lippen�geruisloos�mijn�korst.�Mijn�
lijn�kruipt�over�het�vuil,�het�baars-
drijvertje�komt�in�beweging.�Nu!�
Ik�sla�aan�en�tegelijkertijd�sta�ik�
op�en�vlucht�de�vis�van�me�af.�De�
dril�trekt�nogal�wat�aandacht�van�
passanten.�De�twee�brugleuners�
komen�polshoogte�nemen.�‘Kar-
per�zeker�hè?’�zegt�de�grijsharige�
van�de�twee.�Ik�antwoord�beves-
tigend.�‘Heb�je�hulp�nodig?’�De�
man�heeft�de�schepnetsteel�al�in�
zijn�hand.�Een�paar�minuten�later�
tillen�we�gezamenlijk�de�vis�op�de�
kant�en�op�het�onthaakmatje.�Een�

Een dag als vele andere. Ik fiets langs de wateren van onze 

hoofdstad. Hengel en schepnet in de hand, onthaakmatje onder de 

snelbinders, tas op mijn rug. Mijn eigen wereld.

Boudewijn Margadant

fietser�stopt�met�piepende�rem-
men�en�voegt�zich�bij�het�gestaag�
groeiende�groepje�toeschouwers.�
‘Daar�wil�je�zeker�wel�een�foto�
van?’�Onder�aanwijzingen�van�de�
man�poseer�ik�met�de�vis.�‘Ik�vis�
altijd�op�‘de�Baan’�of�de�Amstel’�
laat�hij�zich�tussendoor�ontvallen.�
Hij�is�ervaren.
Ik�fiets�door�naar�het�park.�De�eer-
ste�barbecues�zijn�al�aangestoken�
en�zullen�veelal�met�halalvlees�
belegd�worden.�In�een�betrekkelijk�
rustig�deel�van�het�park�ontdek�ik�
voor�een�rietkraagje�twee�azende�
karpers�op�een�heel�ondiep�zand-
plaatje.�Dankzij�mijn�polaroidbril�
en�het�heldere�water�zijn�ze�mak-
kelijk�waar�te�nemen.�Dichterbij�
gekomen�blijkt�het�om�een�schub�
en�een�spiegel�te�gaan.�Een�stuk�
verderop�springt�een�hond�luid-
ruchtig�in�het�water�achter�een�
tak�aan.�De�vissen�zwemmen�
rustig�langs�de�beschoeiing�weg.�
Snel�voer�ik�wat�geweekt�brood�
en�mini-pellets�op�de�plek�waar�
ze�aasden�en�zet�behoedzaam�de�
achtervolging�in.�Al�gauw�raken�
ze�uit�het�zicht�en�besluit�ik�even�
verder�rond�te�kijken.
Aan�een�andere�vijver�staan�drie�
knapen�van�een�jaar�of�tien,�twee�
met�een�bamboehengel�en�eentje�
met�een�modernere�versie.�Al�snel�

bungelt�er�een�voorn�onder�één�
van�de�bamboehengels.�De�voorn�
verdwijnt�in�een�emmer.�Even�
kijken�ze�toe�en�wordt�er�wat�in�de�
emmer�gewezen,�daarna�wijden�
ze�zich�weer�aan�het�vangen�van�
de�volgende�vis.

Het water ontploft!
Als�ik�bij�het�voerplekje�terugkeer�
is�een�deel�van�het�brood�verdwe-
nen.�Het�duo?�Als�ik�niet�meteen�
vis�kan�ontdekken�voer�ik�weer�
een�beetje�geweekt�brood�bij.�Dit�
keer�blijf�ik�echter�achter�het�riet�
zitten�wachten.�Zo�blijf�ik�voor�de�
vissen�uit�het�zicht�en�kan�ik�nog�
net�het�zandplaatje�in�de�gaten�
houden.�Het�duurt�niet�lang�voor�

de�spiegelkarper�op�het�voer�neer-
strijkt�en�rustig�wat�brood�naar�
binnen�werkt.�Ik�zet�een�vlok�op�
mijn�haak�en�laat�deze�voorzichtig�
zakken�als�de�vis�heel�even�een�
andere�kant�uitzwemt.�De�vlok�ligt�
precies�goed,�tussen�drie�andere�
stukjes�brood�in.�Ik�heb�het�drij-
vertje�op�de�lijn�eigenlijk�niet�eens�
nodig.�Ik�kan�alles�gewoon�volgen.�
Het�duurt�een�paar�minuten�voor�
de�spiegel�terugkeert,�dit�keer�in�
gezelschap�van�de�schub.�Rustig�
eten�ze�verder�en�blijven�boven�
het�voerplekje�hangen.�De�schub-
karper�komt�nu�wel�erg�dicht�
bij�mijn�vlok.�Ik�controleer�snel�
nog�even�de�molenslip�door�een�
beetje�lijn�van�de�spoel�af�te�trek-
ken.�Prima�in�orde.�Het�schepnet�
ligt�ook�al�klaar.�De�spiegel�nadert�
nu�ook�mijn�haakaas.�Het�baars-
drijvertje�wordt�opzij�geduwd.�
Hij�ligt�tegen�mijn�lijn�aan,�maar�
schrikt�niet.�Er�verdwijnt�een�
stukje�brood.�Het�mijne?�Ik�kan�
het�niet�goed�zien,�de�schub�ligt�
in�de�weg.�Ik�concentreer�me�op�
het�drijvertje,�maar�dat�beweegt�
nog�steeds�doordat�de�vis�tegen�
de�lijn�aan�ligt.�Eindelijk�verplaatst�
de�schub�zich,�het�drijvertje�niet.�
De�spiegel�pakt�weer�een�stukje�
brood�op.�Dat�moet�het�mijne�zijn!�
Het�baarsdrijvertje�hupt�en�ploept�
onder�water.�Ik�hef�de�hengel,�het�
water�ontploft.�Een�paar�minuten�
later�glijdt�de�vis�in�het�net.�Een�
dag�als�vele�andere,�tussen�beton�
en�aangelegd�groen,�maar�in�mijn�
eigen�wereld.� 666

Vuil betekent ook 

voedsel!

tussen de rotzooi vandaan ‘geplukt’.

De schub en de 

spiegel.
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Op�25�maart�2012�hebben�de�Kar-
percommissie�en�de�Commissie�
Waterbeheer�gezamenlijk�een�vis-
standbemonstering�gedaan�op�de�
Bosbaan.�De�Bosbaan�is�een�lan-
delijk�bekend�viswater,�weliswaar�
niet�altijd�bevisbaar�omdat�het�
vooral�ook�een�roeibaan�is,�maar�
toch.�Jarenlang�was�de�Bosbaan�
het�paradepaardje�van�de�AHV.�
Amsterdamse�vissers�genoten�(en�
genieten!)�dagelijks�van�de�grote�
karperpopulatie�en�ook�de�sociale�
contacten�aan�de�‘Baan’,�mogen�
niet�onderschat�worden.�Vissers�
van�ver�buiten�Amsterdam�weten�
eveneens�hun�weg�naar�de�Bos-
baan�te�vinden.�Zij�worden�speci-
aal�lid�van�de�AHV�om�er�te�mogen�
vissen.�De�Bosbaan�is�een�heus�
karperparadijs�voor�velen.
Toch�is�er�een�schaduwzijde�
aan�deze�intensieve�bevissing.�
Iedereen�heeft�wel�eens�verhalen�
gehoord�over�karpers�met�bescha-
digde�bekken,�sommigen�hebben�
die�zelfs�gezien.�Reden�voor�het�
Bestuur�om�maatregelen�te�treffen.�
De�regels�in�het�kort:

Visstand-onderzoek Bosbaan

6��verboden�te�vissen�als�er�bal-
lisagelijnen�liggen;

6��verboden�te�vissen�met�
gevlochten�lijn�(op�karper);

6��verboden�te�vissen�tot�de�start-
lijn�en�na�de�finishlijn.

Om�het�effect�van�deze�maatrege-
len�te�peilen�zullen�er�op�gezette�
tijden�visstand-onderzoeken�moe-
ten�plaatsvinden�zoals�onlangs�op�
25�maart.�In�2007�is�er�al�eerder�
onderzoek�uitgevoerd�waarbij�
een�aantal�beschadigde�vissen�
is�verplaatst�naar�minder�druk�
bevist�water.�Deze�keer�werden�
er�met�een�zegen�(een�lang�net)�
en�middels�electrovisserij,�acht�
karpers�gevangen.�Door�de�op�dat�
moment�stijgende�watertempera-
tuur,�leken�de�vissen�zich�reeds�
over�de�Bosbaan�verspreid�te�heb-
ben,�dit�verklaart�het�kleine�aantal�
gevangen�vissen.�De�aanwezige�
(én�vissende)�karpervissers�gaven�
aan�dat�het,�wat�hen�betreft,�erg�
meevalt�met�de�beschadigingen.
In�samenspraak�is�bepaald�dat�de�
karpers�worden�onderverdeeld�in�
3�categorieën:�onbeschadigd,�licht�
beschadigd�en�zwaar�beschadigd.�
Tijdens�dit�onderzoek�werden�er�
geen�zwaar�beschadigde�vissen�
aangetroffen,�wel�waren�er�twee�
licht�beschadigde�vissen�maar�de�
overige�zes�bleken�in�prima�condi-
tie�te�verkeren.�Omdat�het�aantal�
gevangen�vissen�in�deze�afvissing�
beperkt�was,�blijft�de�wens�voor�
verder�onderzoek�bestaan.

Bijzonderheden
Er�werden�overigens�nog�een�
paar�bijzondere�vangsten�gedaan.�
Zo�werden�er�twee�grote�vissen�
gevangen.�Een�imposante�schub-
karper�van�80�cm�en�27�pond�
en�een�enorme�paling�van�99�
cm.�Uiteraard�werden�er�ook�de�
nodige�brasems�gevangen,�112�
exemplaren�om�precies�te�zijn.�De�
meeste�exemplaren�(106�van�de�
112!)�hadden�een�lengte�tussen�40�
en�53�cm.�Dankzij�deze�brasems�
kon�er�een�goed�beeld�worden�
gevormd�van�de�waterkwaliteit.�
Door�25�brasems�te�meten�en�te�
wegen�kon�worden�vastgesteld�
dat�deze�vissen�meer�dan�vol-
deden�aan�de�door�Sportvisserij�
Nederland�gehanteerde�normge-
wichten.�Een�gezond�bestand�dus!

Roofvis
Er�is�ook�roofvis�gevangen.�Maar�
liefst�11�snoeken,�tussen�de�33�
en�de�66�cm.�Opvallend�genoeg�
dus�geen�echt�grote�exemplaren.�
Dat�deze�er�wel�degelijk�zijn�is�
zeer�aannemelijk,�zonder�grote�
snoeken�immers�geen�kleintjes!�
Opvallend�genoeg�waren�de�vijf�
gevangen�snoekbaarzen�juist�van�
een�behoorlijk�formaat,�tot�82�cm.�
Ook�werd�er�nog�een�mooie�baars�
van�40�cm�gevangen.

Conclusie
Al�met�al�heeft�dit�visserijkundig�
onderzoek�aangetoond�dat�de�
Bosbaan�een�mooie�en�gezonde�
visstand�kent,�divers�aan�soorten�
en�af�en�toe�toch�behoorlijk�grote�
exemplaren.�Laten�we�dat�zo�hou-
den!�Toekomstig�onderzoek�zal�
echter�noodzakelijk�zijn�om�meer�
inzicht�te�verschaffen.�U�blijft�op�
de�hoogte!� 666

MEDEDElInG
Dierenspeciaalzaak Discus Nieuwkoop in Amsterdam 
Zuid-Oost is verhuisd. Klanten kunnen nu terecht bij het 
nieuwe filiaal aan de Kruitberghof in winkelcentrum ‘De 
Kameleon’. Uiteraard kunt u bij Discus Nieuwkoop ook 
de VISpas aanschaffen. Adresgegevens: 
Kruitberghof 61B, 1104BC Amsterdam Zuid-Oost, 
telefoon: 020-6906268, email: nieuwkoop@discus.nl

Het binnenhalen van het net.

Een forse schubkarper.

ADV
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Het team Martin SB. Met de klok mee vanaf de dame: Marina, Marvin, Sander en Martin zelf.
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lijn�en�wordt�Europa�voorzien�van�
allerlei�karperlekkernijen.�Martin’s�
kinderen,�Marvin�en�Marina�en�
schoonzoon�Sander�zorgen�ervoor�
dat�alles�reilt�en�zeilt.

Begon�het�ooit�met�een�eenvou-
dig�tarwemeel-balletje�in�Osdorp,�
inmiddels�voert�Martin�SB�een��
indrukwekkende�range�aan�boi-
lies,�popups,�boilie-‘cubes’�en�
pellets.�Nieuwe�boilie-bedrijfjes�
komen�en�gaan�maar�dat�deert�
Martin�SB�allerminst:�‘Wij�bewij-
zen�nu�al�meer�dan�20�jaar�dat�
wij�kwaliteit�leveren�en�dat�de�
karper�verzot�is�op�ons�product,�
zolang�wij�blijven�innoveren�en�
waar�mogelijk�verbeteren�zien�wij�
de�komende�20�jaar�zonnig�tege-
moet’,�aldus�Martin�zelf.� 666

Rond, vierkant, 

groot, klein, alle 

smaken in alle 

kleuren van de 

regenboog.

In deze nieuwe rubriek 
neemt de redactie je mee 
naar bedrijven binnen 
de hengelsport die hun 
oorsprong hebben in 
Amsterdam. Zo zal het 
oer-Amsterdamse Albatros 
in de volgende editie aan 
de beurt komen. Piet Vogels 
RigSolutions is ook zo’n 
echt Mokums bedrijf dat 
aandacht zal krijgen. In 
deze eerste aflevering gaan 
we op bezoek bij Martin SB, 
boilieproducent.

Martin�Super�Boilies�is�een�begrip�
in�heel�Nederland�en�ver�daarbui-
ten.�De�drie�Andreaskruizen�op�
de�verpakking�zeggen�eigenlijk�
al�genoeg.�Martin�SB�is�Amster-
dams!�Hoe�is�het�bedrijf�ontstaan?�
Op�welke�wijze�houdt�Martin�SB�
zich�staande�in�de�karpervoer-
wereld�met�steeds�meer�spelers�
op�de�markt?�Wat�zijn�de�plan-
nen�voor�de�toekomst?�Martin,�
Marina,�Sander�en�Marvin�vertel-
len�openhartig�het�hele�verhaal.

Het�is�midden�jaren�’80,�Martin�
Tusveld�is�een�visser,�een�karper-
visser.�Net�als�zovelen�in�die�tijd�
heeft�ook�hij�de�boilie�ontdekt.�
Hij�vist�met�tutti-frutti-boilies�van�
Richworth,�die�worden�verkocht�
in�‘Chinese’�bakjes�van�400�gram.�
Het�lijkt�Martin�echter�veel�leuker�
om�zelf�eens�een�bal�te�draaien�
en�in�1991�staat�hij�bij�de�Kamer�
van�Koophandel�en�is�Martin�SB�
geboren.�In�zijn�huis�in�Osdorp,�
waar�hij�nu�nog�steeds�woont,�
begint�het.�Eerst�voor�zichzelf�en�
een�handjevol�vrienden�maar�al�
snel�draait�hij�in�zijn�keukentje�
voor�andere�karpervissers.�Een�
advertentie�in�AHV�VISSEN�maga-

zine�levert�hem�een�bestelling�op�
van�maar�liefst�50�kg!�De�tekst�in�
de�advertentie:�‘Zelf�rommelen?�
Absoluut�overbodig!’
Dan�gaat�het�hard.�Nog�hetzelfde�
jaar�blijkt�zijn�keuken�te�klein�en�
verhuist�het�bedrijf�naar�de�Zeil-
straat�alwaar�Martin’s�broer�een�
slagerij�heeft.�Maar�de�productie�
blijft�maar�toenemen�en�in�1992�
ziet�Martin�zich�genoodzaakt�
een�woning�in�Badhoevedorp�
helemaal�in�te�richten�als�‘boi-
liefabriek’.�Tot�1998�wordt�er�
in�de�slaapkamer�gemengd,�in�
de�keuken�gekookt,�in�de�gang�
gedroogd�en�de�huiskamer�dient�
als�inpak-�en�voorraadruimte.�
In�1998�vertrekt�het�bedrijf�naar�
Ouderkerk�alwaar�de�zaken�wor-
den�voortgezet�in�een�ongebruikte�
stal�van�een�boer.�In�Ouderkerk�
wordt�het�ingenieuze�droogproces�
verder�verfijnd�waardoor�er�geen�
chemische�conserveringsmidde-
len�nodig�zijn.�Iets�waar�Martin�SB�
bekend�mee�is�geworden.
In�2007�groeit�het�bedrijf�alweer�
uit�haar�jasje�en�deze�keer�wordt�
de�hele�handel�verplaatst�naar�
de�kop�van�Noord-Holland,�Oude�
Niedorp.�Daar�is�Martin�SB�anno�
nu�nog�steeds�gevestigd.�In�twee�
grote�loodsen�staat�de�productie-
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Hermans Marine BV
Middenhavenstraat 98
1976 CM  IJMuIDEn
tElEFOOn 0255 51 29 63

WWW.HERMAnSMARInE.nl
OPEnInGStIJDEn
Ma. t/m vr. van 8.00 uur tot 18.00 uur
Za. van 8.00 uur tot 17.00 uur
Zo. Gesloten

nEEM EEnS EEn kIJkJE In OnZE SuPERStORE
MEt EEn OPPERVlAktE VAn 2500 M2

SuPERVOORDEEl BIJ 
HERMAnS MARInE

Zeevissen
K		Penn Affinity lC 8000 van € 194,35 nu € 159,-
K		Penn Surfblaster 8000 van € 148,35 nu € 126,-
K		Strandhengel 3.90 + Mitchell molen € 44,95
K		Driepootsteunen o.a. Albatros luxe steun v.a. € 39,95
K		MtI Strandsteun Beach Rest telescopisch hoogteverstelbaar van 1,52 tot 2,43 meter 

werkelijk tOP!! Van € 109.95 voor € 79,95
K		Zeemolen Mitchell 4x gelagerd € 39,95
K		Penn zeehengel Powerstix Pro 4.80 m,

werpvermogen 110-170 gram € 135,70
K	Voor de zeebaars... kunstaas o.a.:

Pilkertjes vanaf € 1,25
 Shads, twisters en pluggen
K		Speciaal: verzwaarde sandeels in 2 maten, 
 kleuren: parelmoer groen, 

parelmoer zwart, blauw per 4 st. v.a. € 5,75
K	Penn Sargus 8000 van € 148,35 voor € 89,95
K	luxe pilkertas € 14,95

Witvissen
K		Emmers voer ± 3 kg brasem, voorn, karper en feeder voor € 6,99
K		Sensas 1 kg lokvoer div. nu tijdelijk € 3,99
K		Bigriver feeder 3.90m 200-300 3 toppen € 114,50
K		Bigriver feeder 4.20m 200-300 3 toppen € 124,90
K		naikai t-500 classic bolo, zeer fraaie hengel nu € 156,-
K	Viskanis v.a. € 49,95
K		Mitchell Putover universe Pro 7m, 8m en 9 meter v.a. € 52,-

Aanbiedingen
K		Shakespeare MACH1 Xt RD030 
    van € 59,95 voor € 29,95
K		Shakespeare MACH1 Xt Ft035 van € 59,95 voor € 34,50
K	Shakespeare MACH1 Xt FD040 van € 60,- voor € 45,-

Karpervissen
K	JRC bedchairs/stretchers:   X-lite 3 leg € 169,-
   Stealth excel 3 leg € 228,-
   Extreme bedchair 4 leg € 247,-
   Extreme bedchair 3 leg € 229,-

K	Gulp flavours en dips 25% extra korting!
K	Strategy Baits boilies, 1 kg vanaf € 7,95 - 2,5 kg vanaf € 17,95
K	JRC end game 40% korting!
K	Cotswold Aquarius tassen en foedralen 50% korting!
K	JRC Contact Recliner Chair nu € 65,-
K	JRC Contact Chair nu € 49,-
K	JRC Radar 3 Blue set nu € 349,-

AllE lOWRAnCE  FISHFInDERS OP VOORRAAD OF
 ZEER SnEl lEVERBAAR!

Uw fishfinder specialist

PRIJZEn

VAnAF

€ 96,95

K	 	A.G.M. accu’s voor dieptemeters, langere 
levensduur, 8 Ah, van € 35,- voor € 26,99

Aanbiedingen
K		Coleman Xtreme 52Qt van € 119.99 voor € 79.99
K		Coleman Xtreme 70Qt van € 129.99 voor € 89.95
K	Coleman Xtreme 100Qt van € 179.99 voor € 129.95

ADV
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Introductie
Ik�noem�het�voor�het�gemak�maar�
het�‘ijssalon’-syndroom.�Stel�je�
voor,�het�is�warm�en�je�hebt�trek�
in�een�ijsje.�In�je�zak�brandt�een�
muntje,�precies�genoeg�voor�een�
hoorntje�met�één�bolletje.�Er�zijn�
25�smaken?�Welke�kies�je?�Uitein-
delijk�ga�je�voor�vanille�terwijl�je�
eigenlijk�misschien�toch�wel�die�
walnoot-druif�een�keer�had�wil-
len�proberen.�De�volgende�dag�
kom�je�weer�in�die�ijswinkel.�Nu�
zijn�er�nog�maar�twee�smaken,�
vanille�en�aardbeien.�Je�kent�
ze�allebei,�het�maakt�niet�
uit�wat�je�kiest,�het�is�

Vanille of aardbeien?
De gesloten tijd. Wie kent ‘m niet? En hoeveel mensen staan er nu 

precies te juichen als de hangsloten weer op de kunstaasdozen 

gehangen kunnen worden en de dode aasvissen drie maanden 

mogen overwinteren in het vriesvak? Ik denk weinig. Maar toch 

heeft die gesloten tijd een groot voordeel, een voordeel dat het 

leven van de allround-hengelaar een stuk eenvoudiger maakt.

allebei�goed.�Dat�is�de�gesloten�
tijd�voor�mij.�Ik�mag�maandenlang�
niet�vissen�op�baars,�snoekbaars,�
snoek�en�voor�de�rest�niet�op�
alles�dat�wormen�lust�en�tanden�
heeft.�En�dus�‘moet’�ik�wat�anders�
doen.�Kies�ik�karper�of�brasem,�
voorn�of�een�dagje�van�de�pier�
vissen,�aardbeien�of�vanille?�Een�
luxeprobleem�van�een�allround-
hengelaar.

Maar�nu�is�de�gesloten�tijd�over!�
En�de�keuze�is�weer�groot.�De�
afgelopen�maanden�liep�het�prima�

met�de�karpervangsten�en�de�
verleiding�is�groot�om�daar�
nog�even�mee�door�te�gaan.�
Het�oranje�doosje�gooit�

echter�roet�in�het�eten.�Het�
oranje�doosje�dat�ik�in�een�

grijs�verleden�eens�kocht�bij�
Peeters�op�de�PH-kade�en�waar�
toen�twisters�en�tegenwoordig�
shads�in�zitten.�Het�doosje�lonkt�
en�ik�ga�overstag.�Het�stof�en�de�
rag�van�te�lang�niets�doen�wordt�
van�mijn�fragiele�5-grams�peuter-
stokje�afgeveegd�en�voor�ik�het�
weet�sta�ik�aan�de�gracht�alweer�
de�eerste�shad�te�verspelen.
De�aanbeet�en�dril�van�een�
Amsterdamse�grachtenbaars�
geeft�net�zoveel�adrenaline�als�
een�karperrun�op�de�Sloterplas.�

Is�het�een�grote?�Blijft-ie�hangen?�
Met�het�juiste�materiaal�kan�je�in�
een�uurtje�tijd�de�stedelijke�jungle�
verkennen�en�de�grootste�pret�
beleven.�Of�je�nu�in�de�Banne�
woont�of�met�je�minispinnertje�in�
de�Bijlmer�op�zoek�gaat�naar�die�
gestreepte�broeder,�de�kick�van�de�
aanbeet�is�overal�hetzelfde.�Pure�
drugs,�maar�dan�door�je�eigen�lijf�
gemaakt!

Mijn�ouders�wonen�in�Zuid-Oost,�
mijn�zus�in�Noord,�mijn�oma�in�
West�en�ikzelf�in�het�centrum.�
Mijn�kinderjaren�bracht�ik�door�
in�Oost.�Ik�ken�wel�een�beetje�de�
weg�dus.�Vraag�mij�echter�niet�om�
straatnamen,�die�vergeet�ik.�Vraag�
je�om�water�waar�baars�zwemt?�
Kom�dan�maar�langs!�Of�liever,�
kom�maar�niet!�Ga�maar�gewoon�
vissen�want�baars�zit�echt�overal!�
Veelal�mini-visjes�maar�waar�
kleintjes�zijn…�Begrijp�je�wel?�
De�kans�op�een�baars�van�30�cm�
of�meer�is�er�altijd.�En�vis�je�met�
kunstaas,�dan�kan�er�ook�zomaar�
een�snoek�of�snoekbaars�tussen�
door�‘lopen’.�

Hoe het begon
In�stapjes�van�10�jaar�vanaf�mijn�
derde.�Ik�herinner�me�er�helemaal�
niets�meer�van�maar�ik�heb�foto’s�
van�mijzelf,�zonder�voortanden,�
met�een�baarsje�in�mijn�hand.�
Het�arme�ding�zal�het�niet�lang�
gemaakt�meer�hebben�na�die�
ontmoeting�met�mij�gezien�het�
wit�van�mijn�knokkeltjes.�Een�
bamboestok,�dik�draad,�baars-
drijvers,�kogelloodjes,�een�forse�
haak�en�een�dikke�worm.�Toen�
het�recept�voor�succes�en�nog�
steeds!�Mijn�dertiende�verjaardag�
vier�ik�in�de�Bijlmer�en�ik�krijg�een�
werphengel.�Een�snoekbaarshen-
gel�van�2.70�meter�lang.�Snoek-
baars?�Wat�is�dat�nou�weer?�Ik�
wil�baars.�Bij�Peeters�koop�ik�een�

oranje�doos�die�speciaal�gemaakt�
is�om�twisters�in�te�bewaren.�
Maandenlang�loop�ik�te�werpen�
op�de�ondiepe�zandplaten�bij�de�
Gaasperplas.�Zeker�als�het�donker�
wordt�vang�ik�leuk�baars.�Steevast�
kom�ik�te�laat�thuis�en�krijg�ik�op�
mijn�donder.�Het�deert�niet,�ik�heb�
vis�gevangen.�Ik�vang�op�diezelfde�
Gaasperplas�mijn�eerste�snoekje.�
Een�monster�van�63�cm,�ik�weet�
niet�wat�me�overkomt.�Ik�huil�
van�geluk,�dit�moet�haast�wel�de�
grootste�vis�van�Nederland�zijn!
Als�ik�23�ben�besluit�ik�de�wereld�
te�gaan�verkennen.�Dat�duurt�
twee�jaar�en�dat�zijn�dan�ook�
meteen�de�enige�twee�jaren�
(behalve�de�eerste�twee�dan)�dat�
ik�geen�baars�heb�gevangen.�Dat�
maak�ik�wel�weer�goed,�want�
vanaf�mijn�33e�levensjaar�is�de�
baars�mijn�nummer�1�vis.�Zelfs�
nu�nog�terwijl�ik�eigenlijk�voorna-
melijk�op�karper�vis.�De�baars�is�
gewoon�een�beest�met�karakter,�
als�Amsterdammer�zijnde�kan�
ik�me�identificeren�met�die�vis.�
Een�bijtertje,�snel�boos,�eerlijk�en�

alles�gauw�weer�vergeten.�En�die�
stekels�dan!

Vandaag de dag
Tegenwoordig,�ik�ben�inmiddels�
de�43�gepasseerd,�vis�ik�alleen�
nog�met�shads.�Begon�het�met�
wormen,�spinnertjes�en�twisters,�
tegenwoordig�is�het�shads�dat�de�
klok�slaat.�Niet�omdat�dat�beter�
is�of�zo,�dat�is�onzin.�Hang�een�
worm�aan�een�haak�en�je�vangt�
een�baars.�Nee,�ik�vind�het�leuker�
en�het�past�ook�beter�bij�waar�ik�
woon.�Woonde�ik�in�Slotervaart,�
de�Bijlmer�of�Noord,�dan�zou�
ik�zeker�met�minispinners�aan�
de�gang�gaan.�In�de�grachten�
rond�mijn�huisje�werkt�een�shad�
gewoon�beter.�En�het�kost�ook�
minder�want�je�verspeelt�er�nogal�
wat.�Totdat�je�weet�waar�alle�fiet-
sen�liggen�maar�dat�is�na�ieder�
weekend�weer�een�nieuw�vraag-
stuk.

Techniek
Mijn�hengeltje�is�kort,�180�cm,�en�
licht,�het�heeft�een�werpgewicht�

van�5�gram.�Voor�de�hoge�kades�
waar�ik�woon�zou�een�lange�hen-
gel�makkelijker�zijn�maar�die�zijn�
stuk�en�deze�doet�het�prima.�Ik�
neem�altijd�drie�soorten,�en�twee�
kleuren�(aardbeien�en�vanille!)�
shads�mee.�Schoepstaartjes,�
V-staartjes�en�plastic�wormen.�
In�de�kleuren�bruin�en�blauw.�
En�soms�roze�(stracciatella),�dat�
werkt�geregeld�heel�goed.�Het�
aller-�aller-�ALLERbelangrijkste�
van�het�vissen�met�shads�op�
baars�(en�snoekbaars)�is�dat�je�
altijd�contact�houdt�met�je�shad.�
De�shad�op�de�bodem�laten�val-
len�en�zachtjes�binnentikken�en�
iedere�keer�weer�naar�de�bodem�
laten�afzinken.�Draai�je�gewoon�
binnen?�Dan�vang�je�zeker�ook�
wel�een�baars�maar�ik�heb�er�dan�
al�tien.�Rust�dus,�en�rammen�bij�
ieder�tikje.�Soms�kan�je�niets�fout�
doen,�soms�azen�ze�heel�voorzich-
tig.�Maar�ze�zijn�altijd�even�mooi.�
Ik�wens�je�succes,�het�seizoen�is�
weer�open,�we�gaan�ervoor.�Ik�ga�
een�ijsje�eten,�ik�wil�nu�toch�wel�
weten�of�die�walnoot-druif�net�zo�
vies�smaakt�als-ie�klinkt!� 666
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Bent u misschien de gefotografeerde 
visser in de rubriek ‘Zijn wij 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.

‘Ben ik dat?’- nieuws vorige editie:

De�persoon�uit�de�vorige�‘Ben�ik�dat?’�heeft�
zich�gemeld�en�heeft�zijn�prijs�reeds�in�
ontvangst�mogen�nemen.

Zijn
 wij

 dat
?
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Ze
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m Het houden van een eenvoudig en modern zeeaquarium

Een fel gekleurde anemoon, tussen de tentakels bewoond door een subtiel bewegend paartje anemoonvissen. Een beeld dat veel aspirant zeeaquarianen aanzet zich te verdiepen in een prachtige hobby, die minder ingewikkeld hoeft te zijn dan veel liefhebbers denken.MMet de tijd verandert er veel, zo ook 
het zeeaquarium. Jaren geleden was 
het nog moeilijk of zelfs onmogelijk 
om sommige koralen en vissen te 
houden. Tegenwoordig worden deze soorten zelfs op grote schaal gekweekt. De techniek in combinatie met sup-
plementen en kennis speelt hierbij 
een grote rol. Jaren geleden zat je nog 

vast aan een aquarium van minimaal 500  liter om succes te hebben. Nu 
worden ook met aquaria van 100 liter de mooiste resultaten gehaald.

Oeps, wat een apparatuur!
In deze bijdrage richt ik mij op de 
beginner en de zogenaamde plug-
and-play aquariumsystemen, zonder 

af te doen aan het nog steeds meest 
gehouden zeeaquarium: het Berliner filtersysteem. Dit systeem bestaat uit een aquarium met een overloop en 
kam en in de bodem van het aqua-
rium een doorvoer. Onder het aqua-rium staat een sump (filterbak) met daarin een eiwitafschuimer, verwar-
ming en ruimte voor eventueel extra 

Euphyllia is een 
van de populairste 
koralen.
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Het houden van een eenvoudig en modern zeeaquarium

techniek zoals een kalkreactor en 
fosfaatfilter. De opvoerpomp die in 
het laatste vak staat, pompt het gefil-terde water weer terug het aquarium in. Hoewel het Berliner filtersysteem zich dubbel en dwars heeft bewezen en de resultaten vaak verbluffend 

zijn, werpt het soms ook weerstand op bij potentiële beginners. Het is 
namelijk best even schrikken wan-
neer je als leek bij een gevorderde 
zeeaquariaan op de koffie bent en 
je na het genieten en bewonderen 
van al die mooie vissen en koralen, 
een kijkje mag nemen onder het 
aquarium. Oeps, wat een slangen, 
koppelingen, pvc-buizen, techniek en apparatuur!

OOgkleppen af en 
genieten! 
Kan dit anders? Ja, er zijn meer 
wegen die naar Rome leiden. Dus, 
oogkleppen af en genieten! De afge-
lopen jaren heeft de hobby door de 
komst van de zogenaamde plug-
and-play aquaria een enorme boost gekregen. Diverse fabrikanten bren-
gen werkelijk een keur aan betaalbare zeeaquaria op de markt met een 
inhoud vanaf rond de 100 liter en 
zelfs kleiner. Bij sommige merken 
werden door de creatieve aquariaan kleine aanpassingen gedaan om bij-
voorbeeld een ventilator of eiwitaf-
schuimer fluisterstil te krijgen. Maar over het geheel zijn de resultaten van deze plug-and-play aquaria bijzonder goed. 

Het is opvallend dat er in dit segment van zeeaquaria een ruime keuze is 
uit kleur, materiaal en uitvoering: 
van traditionele aquaria met vaste 

kap tot ultramoderne open aquaria met de nieuwste LED-techniek, super zuinig in stroomverbruik, strak en 
functioneel. Zelf heb ik ervaring met een 130 liter zeeaquarium van het 
merk Red Sea, een trendsetter op dit gebied. Dit aquarium staat al ruim 
vier jaar probleemloos te draaien. 
De techniek van dit soort aquaria is bij alle fabrikanten nagenoeg gelijk. In het aquarium is op een centime-
ter of negen van de achterwand een extra wand geplaatst. Enkele gleuven rechtsboven in deze wand zorgen 
ervoor dat het water vanuit het 
aquarium in de tussenruimte loopt. Hierin is de benodigde techniek 

aan eiwitafschuimer, verwarming 
en retour-/stromingspompen ver-
werkt. In het aquarium zelf is geen 
gedoe meer te vinden aan snoeren 
en andere poespas. Bij de Red Sea is de techniek toegankelijk door de kap omhoog te zetten. De eiwitafschui-
mer is voor wekelijks onderhoud 
zelfs bereikbaar door een aparte klep. De snoeren van de techniek komen 
samen in een ingebouwde module 
en kunnen door schakelaars apart 
worden aan- en uitgezet. Ook de 
verlichting is met een geïntegreerde tijdklok geheel weggewerkt. Deze 
bestaat uit twee compacte T5-lampen met blauwe LED voor de nachtver-

Het Red Sea 
aquarium wordt 
met een beetje 
aandacht een 
wonderschone 
blikvanger.

Drie groepen koralen
Koralen kun je voor het gemak indelen in drie groepen:•  softkoralen: dit zijn zachte koralen zoals lederkoralen, oren, buttons en polie-pen.
•  LPs-koralen (Large Polyp stony): dit zijn koralen met een hard skelet en een week gedeelte.
•  sPs-koralen (small Polyp stony): dit zijn steenkoralen.

deze indeling klopt niet helemaal, maar wordt in de handel vaak gebruikt. Zelf heb ik me gespecialiseerd in de groepen softkoralen en LPs. deze koralen zijn over het algemeen sterk, goed houdbaar en hebben een enorme verscheiden-heid aan vorm en kleur.

Symphyllia is hier 
beter bekend als 
hersenkoraal.
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rond de lotus

Geen plant kent zoveel mystieke betekenis en beleving als de lotus. Zowel in het Boeddhisme 

als in het Hindoeïsme is Nelumbo nucifera heilig en worden er aan deze plant zelfs magische 

krachten toegekend. Ook in Perzië speelde de lotus in de oudheid een rol: zo werden de 

helden Darius en Xerxes met lotussen afgebeeld. In Europa worden we alleen met die vele 

eeuwenoude beeltenissen geconfronteerd, want het is niet zo gemakkelijk om levende 

lotusplanten in ons werelddeel te vinden. Alleen in Italië, om precies te zijn in Mantua, 

schijnt de plant in wilde staat voor te komen, al dan niet ingevoerd. 

OOp reis door Aziatische landen is 

het vrijwel onmogelijk om een con-

frontatie met de lotus te ontlopen. 

In Japan, Korea, India, Indonesië, 

Vietnam en China is de beeltenis van 

de bloem een bekende verschijning. 

In India en Vietnam vormt de lotus 

zelfs het nationale symbool, terwijl 

op de nationale vlaggen van Macao 

en de Kalmukkië (dit land is de enige 

Boeddhistische staat in Europa) 

eveneens een lotus figureert. In elke 

tempel, of men nu in Boeddha of in 

Vishnu gelooft, staan afbeeldingen 

van de lotus in steen uitgehouwen of 
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komen, vormt een extra aanleiding 

om ze te vereren.    (einde kadertekstje)

Heilzame werking

Er is geen waterplant denkbaar die 

voor zoveel andere doeleinden kan 

worden gebruikt. De bloembodem 

die na de bloei overblijft, vormt een 

wezenlijk bestanddeel van menige 

Indiase of Vietnamese maaltijd en 

wordt als groente gegeten. Ook de 

vlezige wortels -we vinden ze in de 

Chinese supermarkt- worden als 

groente gegeten, terwijl zelfs de zaden 

en de jonge bladeren eetbaar zijn. 

Alleen het oudere blad is niet voor 

consumptie geschikt, al wordt het wel 

gebruikt om voedsel mee te omwik-

kelen. Worden de voormalige bloem-

bodems niet gegeten, dan kan men 

ze nogal eens als onderdeel van een 

boeket tegenkomen, dat uit exotische 

droogbloemen bestaat. 

Aan het eten van zaden -het is een 

hele toer om ze van de bittere vliezen 

te ontdoen- wortels en jonge bladeren 

van de lotus wordt ook nog eens een 

Lotuseffect

de bloemen en bladeren van Nelumbo nucifera tonen 

een heel bijzonder verschijnsel dat ook wel het ‘lotuseffect’ 

wordt genoemd. Water of vuil op het blad blijft niet plak-

ken. dit zelfreinigend effect komt door kleine nano-grote 

bultjes op de oppervlakte van het blad. ook kool en bij-

voorbeeld de Oost-Indische kers vertonen dit verschijnsel.

in hout gebeiteld, of ze zijn op schil-

deringen vereeuwigd. Zowel de Bod-

hisattva Samantabhadra - patroon 

van de Lotus Soetra- als Vishnu wor-

den met lotusbloemen afgebeeld en 

ook de partners of godinnen dragen 

dikwijls een lotusbloem. Veel goden 

uit beide geloven blijken op een 

troon te zitten die gelijkenis vertoont 

met een geopende lotusbloem. 

Vanwaar deze verering? Nelumbo 

groeit in het moeras en komt op uit 

de modder, uit afval en uit resten van 

mest. Zowel het blauwgroene blad 

als de delicate bloem vertonen echter 

geen enkel teken van vuil en daarom 

vormt de plant een teken van zuiver-

heid. Het blad lijkt zelfs besmeuring 

met modder of andere ongerechtig-

heid resoluut te weigeren, het lijkt er 

wel van af te glijden. Ook water, dat 

op het blad wordt uitgestort, levert 

een kwikachtig effect op; de druppels 

verdelen zich en rollen over het blad 

zonder dit nat te maken. Het gegeven, 

dat deze sprookjesachtige bloemen 

uit de eigen wortelstok te voorschijn 

Van knop tot volle bloei.
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V
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er Weerspiegelingen

soms spontaan, soms bedoeld
Zelden kom je in de tuinliteratuur iets tegen over weerspiegelingen: bomen, heesters of 
gebouwen die hun silhouet in het water laten weerkaatsen. Toch is dat terdege een wezenlijk 
onderdeel in de tuinarchitectuur. Het is zelfs zo dat er met deze factor al heel vroeg in de 
tuingeschiedenis rekening werd gehouden. 

WWeerspiegelingen spreken tot de verbeelding en benadrukken de schoonheid der dingen. Zo werden in de beroemde keizerlijke tuinen in Tokyo de wanden van vijvers en singels zwart geverfd. De op het water gevallen bloemblaadjes van de kersenbloesem weerkaatsten zo het licht optimaal. Men ging daarvoor speciaal met bootjes het water op. Omdat die afgevallen kersenbloesem slechts een enkele dag op het water drijft en dan ook de volle maan nog eens op een onbewolkte nacht moet schijnen, werden al deze voorzienin-gen slechts voor dat ene magische moment aangelegd! 
Een andere tuin in Kyoto -ook in Japan- opent speciaal voor de weer-spiegeling van herfstkleuren in het water haar poorten op een wel heel merkwaardig moment. Rond 21.00 uur zijn de bezoekers in de tuin van de Kodaiji tempel welkom op een moment dat het reeds donker wordt. De tuin wordt dan met behulp van spots uitgelicht. De Japanse esdoorns, voorzien van fraaie herfstkleuren, weerkaatsen hierdoor optimaal dankzij het kunstlicht in de verschillende vijverpartijen. Een dergelijk bezoek, tezamen met honderden Japanners, die deze tuin speciaal in de avond bezoeken, zorgt voor een bijna zinsbegoochelende ervaring! 

In andere Japanse tuinen wordt genoegen genomen met bomen en heesters met een opvallende bloei, herfstkleur of silhouet, die langs een vijver zijn geplaatst. Langs infor-mele, natuurlijk ogende vijvers, zorgt de aanplant van dergelijke 

Kodaiji tempel, 
uitgelicht bij 
nacht.
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Weerspiegelingen
soms spontaan, soms bedoeld

bomen voor een ‘bestudeerd-non-chalant’ effect, iets waar de Japan-ners meester in zijn.

Ook in Europa is het effect van weer-spiegeling niet onbekend. In de tijd van de Franse Zonnekoning werden volop spiegelvijvers aangelegd. Deze vijvers waren niet alleen bedoeld om tuinonderdelen te laten spiegelen, maar ook voor de tuinbezoekers om zichzelf te laten weerspiegelen. Ook de Engelsen volgden dit Franse voorbeeld, en zo werden vanaf de 17e eeuw volop formele spiegelvijvers aangelegd. De graspaden tussen de vijvers waren breed genoeg om drie dames inclusief wijde jurken te laten wandelen, maar er was ook voldoende ruimte voor iedereen om zich in het water te kunnen spiegelen. Een prach-tig voorbeeld daarvan is nog steeds te zien op het Anglo-Ierse (upper class Engelsen die verbannen waren naar Ierland) landgoed Kilruddery. Dikwijls ook ontstaan deze weerspie-gelingen spontaan. Zoals bij een Loch in Schotland, waarin de in herfsttooi gestoken lariksen prachtig te zien zijn. Of in een moderne Land Art tuin in Schotland. Want de fraaiste weerspie-

gelingen zijn niet altijd bedacht, maar worden ook spontaan geboren.

Bert Vermeijden 
Fotografie: www.floralook.com

Moderne Land Art 
tuin in Schotland.

Bodnant 
Garden, formele 
spiegelingen 
van mens, 
architectuur en 
natuur.
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