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Beste leden,

Het jaar loopt ten einde en we maken de balans op. 
Er waren zoveel mooie visdagen in 2015, of je nu op 
karper, voorn, brasem, baars, snoek of snoekbaars 
viste, het was een ontzettend goed jaar! Wat zal 2016 
brengen? Zullen de hengels misschien nog harder 
kraken dan in het afgelopen jaar? Wie weet, hoe dan 
ook, het belangrijkste is dat we lekker buiten zijn en 
genieten van al het moois dat het Amsterdamse te 
bieden heeft. 

De gedreven karpervisser vist het hele jaar door, ein-
digt pas op 31 december en gaat op 1 januari weer 
van start. Traditioneel komen we in de wintermaan-
den echter vooral roofvissers (en witvissers) tegen 
aan de waterkant. Daarom in deze editie van VISSEN 
magazine extra veel aandacht voor die tak van sport. 
Steef Peters belaagt de snoek graag met grote ‘vlie-
gen’, Marcel de Ruyter verhaalt over ‘warme winter-
baarzen’ en Wouter Koziolek neemt ons mee op pad 
met een emmer dode aasvissen. Kortom, de roofvis 
is goed vertegenwoordigd!

Maar ook karpernieuws natuurlijk, diverse wedstrij-
den zijn gevist en daarover vind je verderop in dit 
blad een aantal fotoverslagen. Het blijft een wonder 
hoeveel er eigenlijk in een magazine van slechts 24 
bladzijden past! Deze keer hebben we naast Steef 
nog een auteur die niet eerder hier publiceerde; 
Robert Didier. Hij reageerde op het bericht dat Hen-
gelsport Amstelveen ging sluiten en maakte er met-
een maar een artikel van, erg leuk. Wist je dat ook jij 
een verhaal kan insturen? Het hoeft allemaal niet in 
perfect Nederlands, daar helpen we je bij, het gaat 
om het verhaal. Dus als je deze winter even niet gaat 
vissen, klim dan eens in de pen en mail je artikel naar 
rolfbouman@gmail.com – Gewoon doen!

Fijne jaarwisseling en tot 2016! 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur
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Informatie contributie 2016

Indien op u van toepassing, dan treft u bij deze editie van VISSEN magazine de 
factuur voor de contributie van 2016 aan. Betaal op tijd, zo voorkomt u namelijk 
onnodige extra kosten. Wij zullen er dan voor zorgen dat u de VISpas op tijd in 
huis heeft. 



vissen, nummer 5, november 2015 vissen, nummer 5, november 20154 magazine magazine 5

Vlie
gvis

senVan voorntjes tot streamersnoeken

Steef Peters

Hoe het begon
Ik weet het nog goed. In de zomer 
ging ik vaak met mijn ouders en 
de boot naar de Wijde Blick, een 
grote plas met daarin ‘het zand-
eiland’. Een ondiepe zandplaat 
een eindje uit de kant waar in de 
zomer altijd een hoop bootjes 
voor anker lagen. Onze boot was 
er daar één van. Of het nou om 
een middagje recreëren ging 
of een heel weekend verblijven 
op de boot, gevist en gevangen 
werd er altijd! Meestal stond ik 
met mijn vaste stok in het water 
op witvis te vissen of te baarzen 
met een spinnertje. Dit stond als 
klein jochie altijd garant voor een 
hoop plezier. Op een zekere dag 
ligt er naast ons een bootje met 
een oudere man en zijn vrouw, 
de man vist met een vlieghen-
gel... Met grote bewondering sta 
ik naast de man te kijken hoe hij 

poosje vraagt de man plotseling 
of ik ook eens wil proberen een 
worp te maken. ‘Ehm, nee hoor’, 
reageer ik enigszins geschrok-
ken (wat doe je anders als 8-jarig 
jochie?). ‘Weet je het zeker?’ 
vraagt de man vriendelijk. Op dat 
moment springt mijn vader bij; 
‘probeer het gewoon Steef, kom 
op!’ Diezelfde avond als we terug 
varen ben ik helemaal overtuigd. 
Binnenkort word ik 9, en wat er op 
mijn verlanglijstje staat kan je zelf 
wel invullen…

Enkele jaren verder
Ondertussen zijn mijn vader en 
ik twee fanatieke vliegvissers en 
hebben er al aardig wat vissoorten 
zich in onze kunstvliegen vergist. 
Want voor degenen die denken dat 
vliegvissen alleen is bedoeld voor 
forellen op stromende beekjes, die 
hebben dat goed mis! Vliegvissen 
is namelijk ook in ons land een erg 
leuke bezigheid en zelfs bijzon-
der effectief. Volgens mij wordt 
er bij vliegvissen al snel gedacht 
aan oude mannen met waadpak-
ken aan en grote hoeden op met 
daarin hun zelf gebonden vliegen. 
En dat schept naar mijn mening 
een verkeerd beeld, eigenlijk alle 

vissoorten die wij met de hengel 
vangen zijn ook goed met de vlieg 
te belagen. Van baars tot brasem 
en van karper tot snoek, alles vind 
ik aan de vlieghengel net even iets 
spannender. Dat moment wan-
neer je die happende karper of dat 
schooltje ruisvoorns aangooit, zal 
hij hem pakken? Of is-ie bij het 
zwiepen van de lijn al weer ver-
dwenen? De makkelijkste manier 
van vissen is het zeker niet, maar 
wat een beleving! Als je dan weer 
eens een grote schim ziet, gevolgd 
door een lijn die keihard uit je han-
den word gerukt, dan weet je waar 
je het allemaal voor doet. En dat 
laatste, daar wil ik graag wat meer 
over vertellen. Namelijk het vlieg-
vissen op snoek.

Streamer snoeken
De laatste jaren is mijn drive voor 
het vliegvissen wat afgenomen 
en heeft het karperen de over-
hand genomen. Dat betekent 
natuurlijk niet dat ik mijn vliegen-
lat helemaal laat verstoffen. Elk 
jaar ga ik samen met mijn vader, 
die alleen nog maar aan het vlieg-
vissen is, enkele keren op pad, 
om de Amstelveense snoeken 
achterna te zitten. En dat zeker 
niet zonder succes. Door de jaren 
heen hebben we een goed beeld 
gekregen van de snoekstand in 
Amstelveen en is het een koud 
kunstje geworden. Sommige 
plekken leveren bijna altijd wel 
een snoekje op, en op sommige 
wateren is het een kwestie van 
timing. Zo zijn er elk jaar weer 

enkele perioden waarin de 
snoeken zich verzamelen 
op de vaste hotspots. Dat 

zijn natuurlijk de uitgelezen 
momenten waarop ik de strea-
mer weer eens nat maak. Toch 
klinkt dit makkelijker dan dat het 
is. De snoeken weet ik wel te vin-
den ja, maar dan nog het perfecte 
aas. Net als dat een karpervisser 
voorkeur heeft voor een bepaalde 
onderlijn, en een witvisser een 
speciaal voertje heeft, zo heeft 
een vliegvisser zijn eigen vlieg, 
en in het geval van snoek praat je 
dan over een streamer. Een bos 
met veertjes, ‘vliebers’, glinsters 
en kleurtjes op een haak. De 
veren moeten precies recht zit-
ten om de balans te houden, niet 
te zwaar, niet te groot en ga zo 
nog maar even door. Vandaar dat 
ik mijn vader ook altijd lief aan 
moet kijken om hem een strea-
mertje af te troggelen.

Kerstsnoek
Zo ook één dag voor kerst. Er 
komen twee drukke dagen aan 
dus er moet natuurlijk wel nog 

even gevist worden. Het is al weer 
kouder dus dat betekent dat de 
snoeken weer op hun vaste plek-
ken komen te liggen, we gaan 
het maar weer eens proberen. 
Samen met mijn vader stap ik op 
de fiets bewapend met twee vlie-
genhengels, over een paar uur is 
het al weer donker dus het moet 
snel gebeuren. Na wat plekjes 
afgevist te hebben stoppen we 
bij een slootje met in het midden 
een duiker. Eerst maak ik aan de 
rechterkant een paar worpen, ik 
zie de streamer rustig dansend op 
mij af komen. Wanneer ik hem uit 
het water til zie ik in mijn linker 
ooghoek wat visjes springen aan 
de andere kant van de duiker, 
snel verplaats ik me. Na enkele 
worpen voor de duiker besluit ik 
er toch maar eens één onder de 
eigen kant te doen. ‘Strip.. strip..’ 
Ik zie een vage schim gevolgd 
door een ruk, hangen! Foto’s wor-
den geschoten en de blik op mijn 
gezicht spreekt boekdelen, dat 
heb ik toch maar weer even mooi 
gedaan. 
Vang ze met de streamer! 666

zo nu en dan een mooie voorn 
vangt. Ook ik vang ze, en mis-
schien nog wel meer, maar het is 
de manier waarop hij ze vangt. 
Dat wil ik ook kunnen! Na een 

Mijn gezicht spreekt boekdelen

Ook kleintjes lusten wel een streamer!

Glinsters, veertjes, kleurtjes en ‘vliebers’

Pa Peters met een Amstelveense 

metersnoek op de ‘vlieg’
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Wat gaat de tijd toch snel! Bij de vorige uitgave 
van VISSEN magazine was het nog volop zomer en 
nu zijn de dagen alweer kort en is de herfst in volle 
gang. We zijn omgeschakeld van zomertijd naar 
wintertijd en de kachel staat weer aan. Nog even 
en het is Sinterklaas, Kerstmis en voor je het weet 
alweer 2016!

Ja, beste hengelsporters, geniet nog maar even 
van ieder moment dat je nog gauw een paar 
uurtjes je hengel kunt uitgooien, of van een 
nachtje vissen, als het weer een momentje meezit. 
Natuurlijk zijn er ook de ‘diehards’ onder ons, 
zij die alle weersomstandigheden trotseren en 
dik ingepakt met hun tentje en een thermosfles 
warme chocolademelk, of een ander sterk middel, 
toch nog proberen een karper of een snoekbaars 
te verschalken. Ze hebben gelijk! Er is niets zo 
ontspannend als vissen.

Drukke dagen
Voor het bestuur zijn dit drukke dagen. Er moet 
een nieuwe ledenraadsvergadering worden 
voorbereid en er zijn veel nieuwe ontwikkelingen 
te melden. Eén van de taken van dit bestuur is om 
de vereniging financieel weer op orde te krijgen en 
dat begint te lukken. Uit de concept jaarcijfers van 
2014 blijkt dat onze vereniging voor het eerst sinds 
jaren geen verlies meer heeft geleden, sterker 
nog, dat het jaar met een gering batig saldo kan 
worden afgesloten. Het bestuur is nog volop bezig 
met het doorvoeren van bezuinigingen en zoals 
het er nu naar uit ziet zal het effect daarvan in 2016 
zichtbaar worden in het resultaat.

Een andere taak die het bestuur zich heeft 
opgelegd is ledenwerving. Daar vertoont zich, 
onder onze jeugdleden, voor het eerst sinds 
lange tijd een toename. Verder is de reeds lang 
op handen zijnde statutenwijziging afgerond en 
kan ter goedkeuring aan de Ledenraad worden 
gepresenteerd. In goede samenspraak met de 
Commissie Waterbeheer is de oprichting van 

de ‘Stichting Visserijkundig Onderzoek’ bijna 
afgerond en deze onafhankelijke stichting kan dan 
komend jaar, in opdracht van onze vereniging, met 
haar gecertificeerde vrijwilligers onderzoek naar 
de visstanden in de verschillende Amsterdamse 
wateren uitvoeren.

Nieuwe BOA
Het bestuur is bijna rond met het inhuren van 
een BOA voor onze eigen viswateren en de bij 
Sportvisserij MidWest Nederland ingebrachte 
wateren. In 2016 kan er dus volop gehandhaafd 
worden en nog belangrijker, onze controleurs 
worden weer ondersteund in hun uitvoerende 
taken.

AHV-landje Sloterplas
Ook is het bestuur in gesprek met de Gemeente 
Amsterdam over het huurcontract van het landje 
aan de Sloterplas. Er ligt een raadsbesluit dat 
alle pacht- en huurovereenkomsten binnen de 
gemeente moeten worden geïnventariseerd en de 
huur- en pachtsommen gestructureerd en gelijk 
getrokken dienen te worden. Dit zou voor de 
vereniging slecht kunnen uitpakken, bijvoorbeeld 
een veel hogere huursom. Het bestuur heeft 
aangegeven dat er geen sprake is van een 
financiële exploitatie van het landje, integendeel, 
het wordt door de AHV aangewend voor het 
algemeen nut, dus ook ten nutte van de Gemeente 
Amsterdam. Bovendien hebben wij momenteel 
niet de financiële middelen om een hogere huur 
te kunnen betalen. Enfin, hier is het laatste woord 
nog niet over gezegd.

Tot snel! Op kantoor, via de mail of aan de 
waterkant! 666

Het bestuur van de Amsterdamse  
Hengelsport V ereniging

Nieuws van de 
bestuurstafel

Mededelingen
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Ben jij al in het bezit 
van de Visplanner app?
Meld je dan even af voor de ontvangst van de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren. 

Ben je in het bezit van een smartphone en wil je voortaan niet meer op pad met de 
gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren? Download dan gratis de Visplanner app! Zoek 
op ‘Visplanner’ in Google Play of de App Store. Zorg er natuurlijk wel voor dat je smartphone 
voldoende opgeladen is zodat je tijdens een eventuele controle kan aantonen dat je 
rechtmatig aan het vissen bent. 

Als je besluit voortaan de app te gebruiken, meld je dan even af voor de gezamenlijke lijst 
van Nederlandse viswateren via www.viswaterlijst.nl - Let op! Dit geldt dus nog niet voor 
onze eigen viswaterlijst (kleine witte inhoud bij bewijs van lidmaatschap), deze dien je nog 
altijd in je bezit te hebben samen met de geldige VISpas.

John Tenty is Viscoach!
AHV-vrijwilliger John Tenty is goed bezig, onlangs rondde hij de cursus Viscoach met goed gevolg af. John heeft de smaak 
te pakken want hij heeft zich direct aangemeld voor de vervolgcursus Vismeester. Gefeliciteerd John en succes ermee!

Goed bezig John!

VISvriend van de Bosbaan: 
Marcel Hoogewoonink
Marcel Hoogewoonink mag graag vissen op karper aan de Bosbaan, dat doet hij niet 
onverdienstelijk getuige de vangst van deze knappe schubkarper. Het nachtvissen was nieuw 
voor hem, maar hij had het spelletje snel door, een hele serie mooie vissen wist hij te vangen 
op onze mooie Bosbaan. Netjes Marcel!

Mooie karper voor 
Marcel

Uitspraak dagvaarding
Op 28 april 2015 ontving de Amsterdamse Hengelsport Vereniging een dagvaarding van een BOA. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een rechtszaak 
die op 28 september 2015 jl. is gehouden. Uit de zitting is een schikkingsvoorstel gekomen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Met deze 
schikking is de zaak nu ten einde gekomen. De Amsterdamse Hengelsport Vereniging zal geen gebruik meer maken van de diensten van de BOA.
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Het is het intrappen van een open 
deur om te zeggen dat vissen 
plezierig is. In de praktijk is het 
iets lastiger vissen lang plezierig 
te houden. Die praktijk is zoiets 
als ‘het leven’. Mijn vismaat Frank 
en ik visten vroeger na schooltijd 
en we bestormden met onze kar-
perhengels de sierwateren van 
Amstelveen. Maar toen wij de 50 
naderden werd alles anders. Het 
moet ergens aan het eind van de 
vorige eeuw zijn geweest dat wij 
tot de ontdekking kwamen dat 
wij het vissen eigenlijk vaarwel 
hadden gezegd. Diverse stukken 
Fair Play holglas met bussluiting 
lagen stof te vangen. Reden was 
dat voor ons de sociale bijl geval-
len was; vriendin, werk, familie en 

Melden dat een hengelsportwinkel je aan een vers PR heeft geholpen, klinkt niet 

geloofwaardig. Het is dan ook niet geheel waar en dus verdient het de nodige uitleg. Dit 

is het verhaal van twee niet zo fanatieke vissers en van de toegevoegde waarde van de 

hengelsportwinkel. 

PR snoek dankzij Hengelsport Amstelveen!

Robert Didier

andere hobby’s (in willekeurige 
volgorde). En zo is de gedachte 
richting visvakantie ontstaan. 

Visvakantie 
Nu ligt ons verleden in het karper-
vissen. Op snoek vissen hebben 
wij wel eens gedaan, maar het 
voorschotelen van voorns staat 
ons tegen. Een vers kijkje in de 
hengelsportwereld echter brengt 
aan het licht dat, kort gezegd, 
karperen gelijk staat aan boilies 
werpen en dat snoeken met 
kunstaas gebeurt. Zo komen wij 
op het idee een visvakantie bij 
Ferdinand Heijerman op Lough 
Derg in Ierland te boeken. Dat 
blijkt een bijzonder goed idee en 
dit is voor veel lezers geen nieuw-

tje. Tot zover de niet zo fanatieke 
vissers, en nu dan de hulp van de 
hengelsportwinkel.

Traditionele voorbereiding 
Lough Derg is een succes en het 
komt er op neer dat Frank en ik 
in ieder geval één week per jaar 
vissen. Dit is niet vaak, maar het 
went. Schaamte aan de ontbijt-
tafel in het B&B hebben wij allang 
niet meer als de overige gasten 
fantastische visverhalen van thuis 
vertellen. Nadeel van de beperkte 
vistijd is wel dat je geen dingen 
kunt uitproberen. Je zit een week 
per jaar op een boot en dan moet 
het direct goed gaan. En zo komt 
de kunde van de hengelsport-
winkel in beeld. Volgens goed 
gebruik bezoeken wij in de week 
voor de visvakantie een hengel-
sportwinkel ergens in de Rand-
stad. Dat is leuk want melden dat 

je maar één week naar Ierland 
gaat, opent een grote kist aan 
adviezen. En nu komt het min-
punt van de hengelsportwinkels 
in Nederland: ze verdwijnen! Zo 
waren wij op bezoek bij Siep Ten-
sen in Naarden (over en uit) en bij 
Hengelsport Osdorp in Amster-
dam (over en uit). Nu heeft ook 
‘mijn’ eigen hengelsportwinkel 
Hengelsport Amstelveen de deu-
ren moeten sluiten. Dit is jammer.

Brokje brainstormen
Bij Hengelsport Amstelveen 
shoppen was leuk, ook al had je 
niets nodig. Winkelen bij Jeroen 
Donkervoort leidde al snel tot 
brainstormen over vissen. En 
inderdaad, je ging winkelen ter-
wijl je eigenlijk niets nodig had 
en je kwam toch met iets thuis. 
Grote waarde was ook dat Jeroen 
altijd dingen extra deed en die 
niet in rekening bracht; een repa-
ratie hier, iets monteren daar enz. 
Nieuwe verpakkingen opentrek-
ken was geen probleem en het 
verplichtte nooit tot aankoop. 
Zo hebben we ooit samen zitten 
vogelen over hoe de achterste 
dreg het best op de Delalande 
Super Sandra kon worden beves-
tigd. De achterste dreg op een 
stuk rubber monteren gebeurt 
vaak met een stinger. Nadeel 
is dat die bij het werpen snel 

losschiet en je prikt het rubber 
helemaal zelf stukje bij beetje aan 
gort. De oplossing van Jeroen 
was die achterste dreg door het 
rubber lichaam direct aan de jig-
head te bevestigen. 

Erg handig, ook voor het visbaar 
maken van andere stukken rub-
ber. Leuk te zien wat je met een 
jighead, wat wartels en een hoop 
fantasie kunt doen. Afijn, dit heeft 
tot mijn PR op snoek geleid. Met 
als voordeel dat zowel de snoek 
als de Super Sandra onbescha-

digd uit de strijd zijn gekomen. 
Om even volledig te zijn, staat 
mijn PR nu op 108 cm en dat van 
Frank op 111cm. Doorgewinterde 
snoekers lachen hier waarschijn-
lijk om en dat is prima aangezien 
wij verre van doorgewinterd zijn. 

Gevulde koeken
Op pagina 11 van het september-
nummer van VISSEN magazine 
staat dat Hengelsport Amstelveen 
eind september de deuren sluit. 
Zaterdag 12 september besluit ik 
even langs te gaan om afscheid 
te nemen. Het briefje dat de win-
kel definitief gesloten is, hangt 
echter al aan de deur en daar sta 
ik dan met mijn gevulde koeken 
voor bij de koffie. Waarschijnlijk 
heeft Hengelsport Amstelveen het 
moeten afleggen tegen de online 
verkoop. Jammer want de extra 
waarde van levend winkelen krijg 
je online niet terug. Het is nu te 
laat om Hengelsport Amstelveen 
te redden, helaas. Deze ervaren 
winkelier heeft mij zeer veel voor-
delen opgeleverd en dus bij deze: 
Jeroen bedankt! 666

Vismaat Frank met een exacte metervis

Robert met zijn 

PR dankzij Jeroen 

Donkervoort!

De Super Sandra

Foto’s voor het nageslacht



vissen, nummer 5, november 2015 11

Rub
riek

magazine

Exact half 7 gaat mijn wekkertje, 
het duurt even voordat ik echt wak-
ker ben, maar al snel denk ik: ‘We 
krijgen er vandaag weer een aantal 
kampioenen bij!’ Hup, aan de gang, 
snel een bakkie doen, broodjes 
inpakken en om 7 uur richting ons 
kantoor aan de Beethovenstraat 
om onze vrijwilligers op te vangen 
en om de laatste puntjes op de i te 
zetten want om half 9 verwachten 
we tenslotte de jeugd al. De eerste 
jeugdigen arriveren al om 8.15 uur 

John Tenty, Herman Sentrop, 
Maarten Flikweert, Julian Gillissen 
en Piet Breedijk wordt een ieder 
naar zijn plek gebracht en klinkt er 
om 9.00 uur het startsein: ‘Let The 
Games Begin!’

Geen tijd voor rust
Maar liefst 25 fanatieke kinderen, 
ingedeeld in drie categorieën, 
laten snel de dobbertjes te water. 
Het gaat direct los! De bege-
leiding wordt geen enkele rust 
gegund want de eerste vissen 
dienen zich vrijwel direct aan. 

Meten is weten
Herman Sentrop staat te stoeien 
met een net gevangen vis, de vis 
moet gemeten worden maar het 
exemplaar is groter dan de meet-
lat! Hup, snel even terug naar 
kantoor om twee langere meetlat-
ten op te halen.

Hollen en vliegen
Gewapend met de fotocamera 
loop ik van categorie naar catego-
rie. Hier een foto, daar een foto. 
De tijd vliegt werkelijk voorbij, de 
vangsten lopen nu wel wat terug, 
maar toch wordt er hier en daar 
nog een enkele vis gevangen. Het 
wordt langzamerhand tijd voor 
het eindsignaal, het is bijna 12.00 
uur en de uitslag moet opgemaakt 
worden. Piet Breedijk ontfermt zich 
over de resultaten, in totaal is er 
bijna 11 meter vis gevangen. Per 

Jeu
gdJeugdkampioenschap van 

Amsterdam
Zondag 20 september 

Martin van Haeften

Tot de volgende keer

categorie en individu rekent hij het 
verder uit. De resultaten zijn als 
volgt:

Het wedstrijdparcours

CATEGORIE 7 TOT EN MET 10 JAAR
1 Ezra van Dijk 263 cm
2 Robina Blikslager 91 cm
3 Silver Elum 83 cm

CATEGORIE 11 TOT EN MET 14 JAAR
1 Tim Kolsteeg 182 cm
2 D. Bakker 100 cm
3 Thom Obdeijn 68 cm
 
CATEGORIE 15 TOT EN MET 18 JAAR
1 Daan van Heusden 99 cm

Netjes onthaken

Allemaal winnaars!

Eervolle vermeldingen; Cas van 
Engelen 52 cm, Dragan Hrvacanin 
36 cm en Waldo Orsos 36 cm.
Iedereen van harte gefeliciteerd 
met het behaalde resultaat. Voor 
degenen die wat minder succesvol 
waren, hou vol, blijf oefenen en 
dan gaat het een keer lukken! 666

en iedereen is ruim op tijd aanwe-
zig, het is overduidelijk dat ze er zin 
in hebben! In rap tempo worden 
de wedstrijdkaarten, het reglement, 
het aas en tasjes vol versnaperin-
gen uitgedeeld en kunnen we op 
weg naar het Beatrixpark!
Onder begeleiding van de fantas-
tische vrijwilligers Cor de Vijlder, 

11
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Winnaar Ricardo 
Huijsmans met één van 
zijn topvangsten

Runner-up Björn Udink scoorde zes punten met twee 

fraaie projectspiegels afkomstig uit dezelfde uitzetteil! 

De tweede vis van Björn

Fons Gytenbeek scoorde drie spiegelkarpers. 
Weliswaar zonder SKP-
paspoort, maar goed 
genoeg voor de derde prijs

Een ‘oeuvreprijs’ 
voor Sander 
Kunst. Hij wist 
in de vier edities 
dat hij deelnam 
steeds tenminste 
één projectspie-
gel te vangen

Een door hoofdsponsor Martin SB en sponsor 
Watersense goed gevulde prijzentafel

De felbegeerde trofee!

Ricardo ontvangt de eerste prijs uit handen van 

bestuurslid en mede-organisator Rick van Wees

Troostprijs voor Jeroen van 

Beek met een ouwetje van 

de Amstelboezem

Joris legt uit

Taai SKP-wedstrijdweekend loont toch weer
Het vijfde SKP-wedstrijdweekend van de AHV mocht zich verheugen op een record aantal 

inschrijvers, ruim 80. Dat zegt natuurlijk niet alles over de visinspanningen van de deelnemers. 

De ‘doorhalers’ kregen voor eind september twee bijzonder koude en in het algemeen vrij 

kansloze nachten voor de kiezen. Slechts een handvol karpervissers liet zich niet van de wijs 

brengen door de hoge luchtdruk en scoorde wel goed.

In totaal werden er in het week-
end acht projectspiegels van 
open water gemeld plus vijf niet 
geregistreerde spiegels. In dat 
licht was de vangst van drie pro-
jectspiegels van twee verschil-
lende projecten (AHV en Weesp) 

door Ricardo Huijsmans een top-
vangst. Tijdens de prijzenavond 
werden de inzenders in het zon-
netje gezet en gaf Joris Weitjens 
tekst en uitleg bij de verschil-
lende vangsten. Groei, migra-
tie, overleving, alle bekende 

SKP-thema’s kwamen ter sprake 
in een levendige en geïnteres-
seerde zaal. Er bestaat geen twij-
fel over dat de karpercommissie 
volgend jaar dit evenement 
wederom zal organiseren. Een 
fotoverslag… 666

RECTIFICATIE
Op pagina 13 van het vorige VISSEN magazine is een foutje geslopen. De 
winnaar van vorig jaar was niet Edwin Oosthoek maar Mark van den Berg, 
excuus hiervoor!

Geïnteresseerd publiek in Het Wapen van Diemen
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Nu de dagen kort en koud zijn, willen velen toch liever thuis bij de kachel blijven zitten. Zo 

steek ik niet in elkaar en er zal hoe dan ook gevist worden. Nu is het niet altijd eenvoudig om 

bij koude temperaturen te slagen, maar de baars laat zich meestal wel aardig vangen. Welke 

visser is er niet mee opgegroeid? Als klein jochie ving ik mijn eerste stekels aan een bamboe 

hengel met op de haak een worm en tot de dag van vandaag zit de baars nog steeds diep in 

mijn hart.

15

Warme winterbaarzen

Effe snel
Nu is er door de jaren heen aardig 
wat veranderd in de hengelsport 
en het kunstaasvissen speelt 
hierin zeker een rol. Het grote 
voordeel van het kunstaasvissen 
is dat je met een beperkte hoe-
veelheid spullen en zonder eerst 
aas te regelen ‘effe snel’ op pad 
kan gaan. Een lichte spinhengel, 
een doosje kunstaas, wat aller-
hande klein materiaal en je bent 
klaar om te gaan vissen. Tegen de 
kou kunnen wij ons immers goed 
kleden en slechts een paar uurtjes 
erop uit trekken geeft al de nodige 
voldoening. Een erg leuke bezig-

Marcel de Ruyter

heid is het vissen op baars die in 
de winter graag samenschoolt. 
Vind je een baars, dan vind je er 
meestal meerdere en dan kun je 
in een korte tijd al aardig in de 
dubbele cijfers komen. Nu weten 
veel sportvissers inmiddels dat 
er in een grote stad zoals Amster-
dam prima vis valt te vangen. 
Overal heb je immers interessante 
stekken waar men roofvis kan 
verwachten en daarbij komt dat 
je ook nog redelijk beschut staat 
tussen al die hoge gebouwen. 
De dropshot techniek is een veel 
gebruikte techniek. Wat begrijpe-
lijk is, want het is een erg lonende 

manier van vissen en met name 
bij het vissen op baars. Neemt 
niet weg dat je ook met een gang-
bare lichte spinhengel aan de 
slag kan gaan met diverse andere 
kunstaasjes. Zo gebruik ik zelf een 
ultralight hengeltje met daarop 
een 500 model werpmolentje 
opgespoeld met 18/00 nylon.

Baarzen onder boten 
Dat havens een enorme aan-
trekkingskracht hebben op vele 
vissoorten in de winter is geen 
nieuw gegeven. Voor de baars 
betreft dit geen uitzondering. 
Helaas zijn veel havens niet vrij 
toegankelijk en dan moet je dus 
op zoek gaan naar alternatieven 
zoals bruggen, sluizen, palen en 
kademuren. Nu hebben wij daar 
van alles wel voldoende van in 
het prachtige Amsterdam. Werpen 
is niet nodig, laat het kunstaasje 
gewoon zakken tussen de boten 
en vis deze verticaal. Je doet er 
goed aan het kunstaasje iets lan-
ger stil te laten hangen net boven 

of op de bodem. Rustig vissen en 
minimaal bewegen is doorgaans 
de sleutel tot succes. Krijg je bin-
nen enkele minuten geen aanbe-
ten, verplaats je dan direct naar 
de volgende stek. Het voordeel 
van deze actieve visserij is dat je 
in beweging bent en het niet al te 
koud krijgt zoals bij het statisch 
vissen. Ik heb overigens maar al 
te vaak meegemaakt dat de baars 
soms maar aan één zijde van een 
boot zit. Dit kan allerlei redenen 
hebben, maar persoonlijk denk 
ik dat dit te maken heeft met iets 
warmer water en voedsel wat hier 
te vinden is. Zo trof ik ooit eens 
een bewoonde boot in de winter 
waar dus gestookt werd. Niet 
alleen baars en witvis vonden het 
hieronder lekker vertoeven, maar 
met regelmaat lieten ook grote 
snoeken zichzelf jagend zien.

Van rubber tot metaal
Dat ik graag met shads vis op 
roofvis is geen geheim. Met name 
baars kun je erg goed vangen op 
klein rubber. Zelf gebruik ik in de 

winter graag tube kunstaasjes 
van 1 inch (ca. 2,5 cm) waarin je 
een klein loodkopje kan verstop-
pen. Het loodkopje van 1,5 tot 
maximaal 3,0 gram met een ovale 
vorm duw ik via de holle kant 
van de tube naar binnen en laat 
dan het oogje aan de bovenkant 
van de kop door het rubber heen 
eruit komen. De haak zit enigs-
zins verstopt tussen het rubberen 
rokje. Vervolgens bevestig ik een 
kleine speld aan het oogje. Omdat 
de tube bovenop de kop wordt 
bevestigd hangt deze min of meer 
recht en daardoor ontstaat er een 
lichte tegendruk bij het opliften. 
De kracht hiervan is dat de tube 
naar verschillende kanten zal gaan 
glijden en ook baarzen weet te 
bereiken die verder onder de boot 
verstopt zitten. Met koud water 
kan dit werkelijk waar een uiterst 
effectieve techniek zijn. In de prak-
tijk blijkt dat geen dag hetzelfde 
is en dat de baarzen op bepaalde 
momenten weer iets totaal anders 
willen. Een ouderwets baarspilker-
tje blijft gewoon goed. Met name 

aan een pilkertje blijven in het 
algemeen meer baarsjes hangen, 
wat merendeels komt doordat 
deze worden uitgerust met een 
dregje. Toch vervang ik het dregje 
veelal voor een enkele haak. 
Waarschijnlijk mis je dan wel eens 
een baarsje, maar zo zal je een 
stuk minder vissen vals haken. 

Puntgaaf
Niet alle baarzen zullen even 
groot zijn, maar daar draait het bij 
mij ook niet om. De vele aanbeten 
die je kunt krijgen en sowieso het 
buiten zijn op een mooie winterse 
dag is waarvoor je het moet doen. 
Doe dit met een klein groepje 
mensen en tel eens bij elkaar op 
hoeveel baarsjes er zijn gevangen 
of maak er een onderling wed-
strijdje van. Zelfs zo’n mini stekel 
ziet er puntgaaf uit en aantallen 
van 50 stuks of meer per persoon 
zijn heel normaal. Uiteraard is er 
ook kans op een dikke snoek of 
snoekbaars. Nou, noem eens één 
andere reden dan de kou om niet 
te gaan vissen? 666

Sla geen boot over!

Puntgaaf, nummertje 51 na twee uurtjes 

pielen

Tubes zijn TOP!

Steigers werken als magneten voor baars
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De verbindende factor in beeld
Bij alle disciplines binnen de hengelsport zijn er 

vele verschillen, drie factoren zijn echter bij iedere 

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

drie is het zelfs voor de beste sportvisser nagenoeg 

onmogelijk een vis te vangen. Laten we één van deze 

drie noodzakelijke onderdelen eens nader onder de 

loep nemen: ‘De Knoop’

Deze keer de Albright knoop die 
zijn naam zeker niet ontleent 
aan de fameuze Amerikaanse 
oud-politica. Waarschijnlijk is de 
Albright wel het meest gebruikte 
knoopje om lijnen van verschil-

Sjoerd Schrassen

lende diameters aan elkaar te 
verbinden. Er zijn in de loop 
der jaren diverse alternatieven 
bedacht door sportvissers. U 
treft hier de originele versie van 
de Albright knoop aan. Naast het 

verbinden van twee lijnen met 
verschillende diameters, is deze 
knoop ook te gebruiken om bij-
voorbeeld zelf karper combi-rigs 
te maken.
Leg een lus in het uiteinde van 
de dikste lijn, haal de dunnere 
lijn door de gemaakte lus en 
begin na een centimeter of 7 
terug te wikkelen. Doe dit redelijk 
strak rond de dikke lijn, afhan-
kelijk van de lijndiktes een keer 
of 10. Hoe dunner de lijn, des 
te meer wikkelingen er vereist 
zijn. Na het wikkelen moet het 
uiteinde van de dunne lijn weer 
terug door de lus, op dezelfde 
wijze als de eerste keer. Neem 
nu beide uiteinden van de knoop 
tussen duim en wijsvinger en 
bevochtig het geheel. Bij dun-
nere lijnen is een overhandse 
knoop in de dunne lijn voor het 
trimmen een oplossing om even-
tueel doorslippen tegen te gaan. 
Stevig aantrekken en de uitein-
des kort af trimmen en klaar is de 
Albright knoop.
Zou u graag een andere sport-
visknoop in uw verenigingsblad 
terug willen zien? Mail de naam 
van deze knoop naar ahv@ahv.nl 
onder vermelding van ‘Knopen 
onder de loep’ en wie weet. 666
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In een hengelsportwinkel of op 
een visbeurs hoor je wel eens 
sportvissers met elkaar praten. 
Technieken, stekken en vangsten 
passeren de revue en die gesprek-
ken zijn vaak doorspekt met vak-
jargon. Voor een buitenstaander 
zijn al die ‘buitenaardse’ termen 
vaak helemaal niet te volgen. En 
ook sportvissers kennen niet altijd 
de betekenis van de gebruikte 
uitingen. In dit nieuwe, vaste item 
behandelen we telkens een aantal 
van die uitdrukkingen en vertalen 
ze naar gewoon Nederlands zodat 
iedere Amsterdammer het knijst. 
En dat is Algemeen Beschaafd 
Amsterdams voor begrijpen… 
Welkom bij de Knijslijst!

Planerboard
Dit is een lastige! Een planerboard 
wordt gebruikt bij het slepen/
trollen op roofvis. Dus langzaam 
varen met een bootje met daar-
achter een paar stukken kunst-
aas. Door gebruik te maken van 

een planerboard is het mogelijk 
om verder naar de zijkanten te 
vissen. Een planerboard is een 
plastic plankje met een schuine 
kant. Middels een touwtje kan je 
dit apparaat naast de boot laten 
‘meevaren’, hoe langer het touw, 
des te verder zal het planerboard 
naast de boot ‘surfen’. Nu komt 
de grap; middels een handige 
clip kan je de lijn van je hengel 
aan het planerboard vastmaken 
waardoor je kunstaas verder van 
de boot wordt aangeboden. In 
plaats dat je alleen wat kunstaas 
meesleurt vlak achter de boot, is 
het nu dus mogelijk om in één 
keer een veel grotere breedte 
van het water mee te pakken en 
bijvoorbeeld ook ondiepe stukken 
waar je met de boot misschien 
niet eens kan varen. Bij een aan-
beet schiet de clip los en kan je 
de vis afdrillen. Wil je meer weten 
van planerboards? Kijk dan eens 
op YouTube, daar staan diverse 
mooie en duidelijke filmpjes! 

Kikker
Een kikker binnen de hengelsport 
kan twee dingen betekenen… 
Een stuk rubber kunstaas dat 
enigszins op een kikker lijkt, dus 
met twee zwabberende pootjes 
en, daar hebben we het hier 
over, een stukje nostalgie uit de 
witvisserij. Een kikker, of beter 
gesteld: kikkers, worden gebruikt 
om overtollige lijn op te klossen 
op een vaste hengel. In vroegere 
tijden werden de messing oog-
jes netjes op het topdeel van de 
vaste stok gebonden. Tegenwoor-
dig gebruiken we een simpel 
plastic buisje met daarop twee 
kikkertjes geknoopt. Dit buisje 
schuif je over het topdeel van de 
hengel totdat het klemvast zit. 
Een kikker, sorry; kind, kan de 
was doen! 666

Visjargon in gewone mensentaal
Viswedstrijd in De Drie Hoven

Met medewerking van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging 
werd op 19 augustus jl. de jaarlijkse viswedstrijd in de vijver van 
het woonzorgcentrum De Drie Hoven gehouden. Maar liefst twaalf 
dames en heren streden om de prijzen en er werden in totaal 17 vis-
sen gevangen. Een van de deelnemers was mevrouw Schoemaker, 
deze mevrouw had nog nooit gevist maar bleek over ongekende 
talenten te beschikken want zij wist maar liefst zeven vissen binnen 
te halen! Zij werd hiermee dan ook de winnaar van de dag. Tweede 
werd de heer Beco met 2 vissen en derde mevrouw Bruinsma, die 
de grootste vis van de dag had gevangen van maar liefst 56 centi-
meter. Het was een zeer gezellige dag, zowel voor de vissers als de 
toeschouwers. De bewoners bedanken hierbij de vrijwilligers van de 
Amsterdamse Hengelsport Vereniging en zien alweer uit naar vol-
gend jaar.

De winnaars, gefeliciteerd!

De wedstrijd in volle gang!

Een mooie steiger voor het betere viswerk

Karperkoppelwedstrijd Sloterplas
Voor de jaarlijkse karperkoppelwedstrijd 
aan de Sloterplas op 2 t/m 4 oktober jl. had-
den zich deze editie 19 koppels aangemeld. 
Leuk om te vermelden dat er deze keer 
6 koppels voor de eerste maal meededen, 
zij hadden zich aangemeld via de website 
van de AHV. Op vrijdagavond ging het 
evenement van start en het eindsignaal 
klonk op zondagochtend. Het duurde tot 
zaterdagmorgen half 7 voordat de eerste 
vangst gemeld kon worden. Het betrof een 
schubkarper van 6 kg. De gelukkigen waren 
de heer Rinus Massee en zijn maat Willem 
Berendrecht. Spijtig genoeg is het bij deze 
ene karper gebleven, maar ondanks dat zit de sfeer er nog altijd goed in, iedereen heeft het geweldig 
naar zijn zin gehad en men heeft nu alweer aangegeven volgend jaar weer van de partij te zullen zijn!

De Wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt dankzij: Animal Attraction, Hengelsport Willem, Hengel-
sport 2000, Pollard Baits en de heren Joop Meijer en Siegfried Couvee. Namens de wedstrijdcommis-
sie: Hartelijk dank!

De winnaars 

Rinus Massee en 

Willem Berendrecht

Een planerboard in actie, het lijkt ingewikkelder dan het is… (foto: Dick van Hattem)

Twee kikkers op een plastic buisje
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Wouter Koziolek

Nu de natuur verkleurt in de 
herfsttijd komen de herinnerin-
gen van vroeger weer terug. Als 
kleine jongen begon het avon-
tuur hoofdzakelijk met witvis en 
snoek. Het kriebelt elk najaar 
weer om naast karper ook de 
roofvis te belagen. Primair wordt 
er op snoek gevist, maar ook 
snoekbaars of een enkele keer 
grote baars zijn graag geziene 
gasten. Ik vis hoofdzakelijk met 
dood aas, een hele of een stukje 
blankvoorn. De montage is sim-
pel; gevlochten lijn, subtiele drij-
ver, loodkogeltje en een gecoate 
stalen onderlijn met dregmaatje 
6. Lekker nostalgisch! We vissen 
kort meerdere plekken af, binnen 
maximaal anderhalf uur moet 
het gebeuren. Mobiel dus! Maar 
waar?

Stekkeuze
Het resultaat is altijd afhankelijk 
van een goede stekkeuze waar 
de vis aanwezig is. ‘Ze’ moeten 

er zitten, anders vang je niets! 
Klinkt logischer dan het is. Waar 
kun je snoek verwachten op bij-
voorbeeld een grote veenplas in 
het najaar? Welke interessante 
plekken zijn er voor snoekbaars 
op een grote zandput?

Zoeken op de veenplas
Na jaren ervaring weten we 
ongeveer waar de witvis zich in 
het najaar verzamelt. Het zijn 
vaak beschutte en zeer ondiepe 
slootjes. De aasvissen hopen 
zich het liefst tussen de bebou-
wing op. Een genot om naar te 
kijken als zich weer een dikke 
kolk voordoet. Je zou het eigen-
lijk kunnen zien zoals penvissen 
op karper. Afgaan op activiteit en 
meerdere plekjes aflopen. Naar 
mijn idee een hele spannende 
manier van vissen. 

Oktober 2014 is het weer zo ver, 
Boudewijn en ik gaan op pad! 
Onze uitrusting bestaat uit 2 

doodaashengels per persoon 
met een lengte van ongeveer 
2,70 cm en een emmer met inge-
vroren, zelf gevangen, aasvissen 
en een rugzak met visspullen 
en warme thee. We hebben een 
voorwetering uitgezocht die 
vrij ondiep is en waar we mak-
kelijk van stek naar stek kunnen 
hoppen. Bij aankomst rijden we 
eerst de hele wetering af om te 
kijken waar we activiteit zien. 
Opeens worden we getrakteerd 
op een ‘regen’ van witvis. Ik trap 
hard op de rem en tegemoet-
komende fietsers maken wat 
obscene gebaren. Misschien de 
volgende keer wat minder impul-
sief handelen. Binnen no-time 
liggen de vier hengels in en zien 
we een paar grote kolken. Acti-
viteit! Vijf minuten later schiet 
één van de dobbers onder met 
mach 10. We liggen maar 60cm 
diep waardoor de actie goed 
waarneembaar is. Een 75-er 
gaat snel op de foto want we 
verwachten meer van deze stek. 
Tien minuten later gaat er alweer 
een dobber met een flits onder. 

Nu een 80-er voor Boudewijn. 
Na nog twee aanbeten te hebben 
verzilverd, verkassen we naar de 
volgende plek. Onderweg komen 
we veel kunstaasvissers tegen, 
geen concurrentie naar ons idee. 
Op sommige dagen wordt het 
water letterlijk doodgegooid en 
kennen de vissen het klappen 
van de zweep wel.

De volgende plek betreft een 
haventje gelegen aan een veen-
plas. Het water is hier wat dieper 
en de witvis moeilijk waarneem-
baar. Ervaring uit het verleden 
heeft echter geleerd dat hier wit-
vis zwemt. De vier hengels wor-
den strategisch neergelegd en 
we geven de eerste stekken 30 
minuten de tijd. Het begint rus-
tig, het eerste half uur gebeurt 
er niets. Dan uit het niets schiet 
er een dobber weg. We staan er 
bovenop en zien het gebeuren! 
Tijdens de dril schiet ook de 
andere dobber van Boudewijn 
weg op nog geen vier meter 
afstand. Etenstijd! Het zijn beide 
mooie vissen waarvan één hoge 
en de andere een lage 80-er! Een 
tiental meter verderop kruipt 
mijn dobber tergend langzaam 
weg om daarna onder te gaan. 

Geniale aanbeet! Ik tel tot 10, 
laat de vis de lijn strak zwemmen 
en sla aan. Wederom een mooie 
snoek. Hierna volgen er nog 
meerdere aanbeten. In 2,5 uur 
tijd vangen we 4 vissen. De 
ervaring leert ons dat aanbeten 
vaak na elkaar volgen, niet ver 
van elkaar vandaan. We leggen 
de hengels opgetuigd achterin 
en verkassen naar de zandafgra-
ving.

De zandafgraving
Het openbare systeem is geen 
makkelijk water vanwege de tal-
loze mogelijkheden. We hebben 
een zandafgraving gevonden met 
meerdere diepteverschillen en 
een haventje in de buurt. Door de 
diepteverschillen en de obstakels 
in de haven, verwachten we dat 
hier witvis heen trekt. Secuur 
plaatsen we de aasvissen op de 
hotspots. Deze bestaan uit steile 
taluds, ondiepe platen en randen 
van gaten in de bodem. Niets lijkt 
te werken. Dan opeens schiet er 
een dobber weg onder onze voe-
ten. Deze lag op een rand waar 
de bodem van 3 naar 13 meter 
schiet. Mooi om de feloranje 
dobber te zien verdwijnen in het 
heldere diepe water. Er wordt 
weer tot 10 geteld en nadat de 
lijn strak loopt, kort maar krach-

tig aangeslagen. De hengel slaat 
meteen krom en blijft met harde 
bonken onder druk staan. We 
kijken elkaar aan en beginnen 
te lachen. Misschien een meter-
snoek? De dril zet zich voort in de 
schemering en we zijn verrast als 
we de glasogen in de diepte naar 
boven zien komen. Snoekbaars! 
Na wat foto’s en wat filmbeelden 
zetten we de vis weer terug. Een 
mooie ook nog want hij passeert 
net de 80cm. Helaas bleef het 
bij deze aanbeet. We sluiten een 
leuke, diverse dag af met meer-
dere snoeken en een snoekbaars. 
Tevreden laden we de auto in en 
vangen de terugreis aan. Er zijn 
natuurlijk ook genoeg sessies 
waarbij het er minder succes-
vol aan toe gaat. Elke sessie is 
anders en dat maakt het zo leuk! 

Door mobiel te vissen en veel 
verschillende wateren aan te 
doen en vertrouwen te hebben in 
je eigen aanpak is er veel moge-
lijk. Veel verkassen vergroot niet 
alleen je kansen, maar het is ook 
een afwisselende manier van 
vissen. Je kan steeds meer ken-
nis van verschillende wateren 
bijschrijven en het verbreedt je 
mogelijkheden. De hotspots ont-
dek je vanzelf! Veel succes deze 
winter! 666

De winter is onderweg! Succes alvast…

Vind de witvis en je hebt ook de snoek 

gevonden

Na een geniale aanbeet volgt een toffe 

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

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

Het kantoor is geopend van maandag t/m 
 vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

De nieuwe prijs is een prachtig hengel-
sportgeschenk beschikbaar gesteld door de 
 Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

De visser uit 
de vorige ‘Ben 
ik dat?’ heeft 
zich gemeld, 
Valentijn 
Visser (what’s 
in a name?) 
heeft zijn 
prijs reeds 
in ontvangst 
mogen 
nemen.

Ben
 ik d

at?




