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Beste leden,

De tijd vliegt, 2016 is alweer het vijfde jaar dat ik mijn 
naam onder het voorwoord mag zetten van AHV VIS-
SEN magazine. Er is veel gebeurd en ook veranderd 
in die tijd; de belangrijkste wijziging is natuurlijk het 
nieuwe bestuur. Kijk eens op de website van de ver-
eniging – www.ahv.nl – daar staat een lijst van maar 
liefst 28 punten die alleen al in 2015 gerealiseerd of 
in gang gezet zijn. 

Ook in deze editie van VISSEN een belangrijk nieuw-
tje want we hebben eindelijk weer een ‘eigen’ BOA! 
Erg goed nieuws want als je wilt vissen op ‘onze’ 
wateren, dan moet je gewoon lid zijn van de AHV, net 
als jij en ik. Op bladzijde 8 lees je meer over Jan Spel, 
onze BOA. Verder neemt Andres de Rouville ons mee 
naar het zilte nat en laat zien hoe je best eenvoudig 
een mooi maaltje bij elkaar kan hengelen. Uiteraard 
is er weer veel nieuws vanuit de vereniging te mel-
den, op bladzijde 7 vind je een beknopt verslag van 
de zo belangrijke Ledenraadsvergadering.

Het jaar 2016 is alweer ruim een maand oud als je dit 
leest. De grote vraag is natuurlijk; komt er nog een 
winter? Gaan we in februari en maart de schaatsen 
onderbinden of met hengels op pad? Ik ga liever vis-
sen, maar een maandje afkicken is misschien wel 
goed, dan kunnen we er in het voorjaar immers met 
frisse moed weer tegenaan. Daar heb ik nu al zin in, 
jij ook?

Vang een mooie vis en geniet! 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur

Inleveren kopij volgende nummer
Vóór 26 februari 2016 via rolfbouman@gmail.com

Melding vissterfte
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Abonnementen
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In memoriam

Op 13 december 2015 is ons erelid de heer Joop Blom 
overleden, hij werd 87 jaar. Joop is jarenlang nauw 
betrokken geweest bij het wel en wee van de vereni-
ging, wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit 
verlies.

Het bestuur

Adv.
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enIn veilige haven…

Andres de Rouville

Door de aanhoudende zuid-
westelijke winden en de daarbij 
behorende temperaturen, is het 
water warmer dan normaal. Via 
via, druppelen er bij mij vangst-
berichten binnen vanaf de kust. 
Er wordt ongelofelijk veel vis 
gevangen! Het warme zeewater 
zorgt voor een overschot aan 
garnalen, kleine vis en scheermes-
schelpen. Dit overvloedige voed-
sel trekt deze winter een bizarre 
hoeveelheid vis aan. Ik laat de 
poldersnoek voor wat het is, trek 
de stoute schoenen aan en vertrek 
richting kust.

Stekken
Sommige mensen denken dat 
zeevissen nog steeds een hele 

dijken en kleine strandjes. Het 
is altijd mogelijk om er op uit te 
gaan, zelfs tijdens stormachtige 
condities zijn er in de haven wel 
stekken in de luwte te vinden.

Materiaal
Hier kunnen we alle kanten mee 
uit. De standaardklasse zeehengel 
heeft een lengte tussen de 3,6 en 
4,2 meter met een werpgewicht 
tot zo’n 175 gram. De molen 
heeft een hoge indraaisnelheid 
en een grote lijncapaciteit. Ik vis 
zelf alleen met nylonlijn, maar 
ook gevlochten lijn behoort tot de 
mogelijkheden. Verder voorzie ik 
de hoofdlijn van een voorslag van 
60/00 mm nylon met een lengte 
van zo’n acht meter. Dit om de 
klappen van de worp vanwege het 
zware lood op te vangen. Verder 
biedt de voorslag bescherming bij 
het binnendraaien over de vaak 
met mossels begroeide basalt-
keien. De meest gebruikte lijndikte 
is 35/00 mm. Een goede tip is het 
gebruik van een felle kleur; fluo-
geel, rood of groen. De zeevis 
schrik je hier echt niet mee af, 
maar de zeemeeuwen wel! Deze 
zijn namelijk in veelvoud aanwe-
zig in de haven. Een grote man-
telmeeuw in de lijn kan een hoop 
ellende veroorzaken. Niet bepaald 
dier- en materiaalvriendelijk. 
Onderlijnen zijn er te kust en te 
keur. Voor de standaard wintervis-
serij gebruik ik een zogenaamde 

paternoster. Een onderlijn met 
twee of drie zijlijntjes met een 
haak. Een gemiddelde haakmaat 
zes volstaat. Als model gebruik 
ik de alom bekende ‘Aberdeen’. 
Soms fleur ik deze zijlijntjes wel 
eens op met een paar felge-
kleurde kralen. Zeevissen zijn 
namelijk reuze nieuwsgierig!

Op de top
Het meest gebruikte lood is het 
‘breakaway’ model. Een peervor-
mig stuk lood met klapankers. Bij 
sterke stroom vis ik geankerd en 
tijdens dood tij vis ik vaak zonder. 
De gewichten zijn afhankelijk van 
wind, stroming en getij. Gemid-
deld genomen volstaat honderd-
vijftig gram. Een onmisbaar stuk 
gereedschap voor het vissen in 
zeehavens is een goede hengel-
steun. Mijn voorkeur gaat uit naar 
de zogenaamde driepoot. Bij de 
vaak winderige condities aan de 
kust, is het zaak dat de hengels 
mooi stabiel blijven liggen op de 
dwarsligger. De hengeltoppen 
staan hierdoor ook wat stiller, 
waardoor de aanbeten makkelijker 
waarneembaar zijn. We vissen 
immers op de top. Een aanbeet 
verraadt zich door korte, heftige 
en felle tikjes die meestal veroor-
zaakt worden door een wijting of 
een schar. Een diepe ‘doorbuiger’ 
betekent meestal gul!

Aas
Hierin zijn vele mogelijkheden. De 
meest algemene en gebruikte is 
de zeepier. Op plaats twee komt 
de zager. Verder wil ik ook nog 
wel eens gebruik maken van een 
klein reepje makreel, dode spie-
ring of het vlees van de scheer-
messchelp. Deze laatste drie aas-

soorten zijn misschien de meest 
onderschatte, maar leveren vaak 
wel maatse wijtingen, gullen of 
dikke botten op.

Vissoorten
De enorme diversiteit maakt het 
vissen in zeehavens heel erg leuk. 
De meest voorkomende vissen in 
de wintertijd zijn; bot, schar, wij-
ting, gul, zeebaars en steenbolk. 
Prachtige vissen om te vangen en 
te eten. Waar het in binnenwater 
(gelukkig) steeds meer draait 
om ‘catch & release’, is het aan 
de kust af en toe best de moeite 
waard om een vers maaltje vis 
mee naar huis te nemen. Let wel 
op de wettelijke minimummaten, 
deze gelden ook voor de kust-
wateren en er wordt streng op 
gecontroleerd! Deze minimumma-
ten staan allemaal vermeld in het 
grote boekje bij de vergunning of 
de visplannerapp. Een vergunning 
is niet nodig.

Project lekkerbek
Ik haast me naar de hengelsport-
winkel en even later zijn een hon-
derdtal verse zeepieren van eige-
naar verwisseld. Het is 10.00 uur 
hoogwater. Het opkomende water 
is vaak de beste tijd om een vers 
maaltje vis te verschalken. Op het 
binnenwater wil het allemaal even 
niet lukken, dus ‘honger’ naar wat 
vis heb ik wel. Ik tuig de hengels 
snel op en werp in. Als mijn lood 
na zes tellen de bodem bereikt van 
de diepe vaargeul, krijg ik al snel 
mooie tikken op de hengeltop. Ik 
wacht even met aanslaan. Ik vis 
met twee haken. Het rammelen 
gaat onverminderd door. Binnen 
vijf minuten draai ik twee mooie 
maatse wijtingen naar binnen. 
Ik vis door totdat het water weer 
gaat zakken. Mijn emmer is goed 
gevuld met verse zeevis. Het kan 
deze winter niet op, laat die warme 
winter maar voor wat het is. ‘Pro-
ject lekkerbek’ is geslaagd! 666

onderneming is. Welnu, onder 
de rook van Amsterdam zijn er 
prachtige stekken te vinden. Pie-
ren, dijken, stranden en havens 
zijn allemaal aanwezig op zo’n 
dertig kilometer ten westen van 
Amsterdam. De bekende stekken 
zijn voornamelijk in IJmuiden te 
vinden. Vooral de havens kunnen 
zeker op mijn aandacht rekenen. 
Havens zijn altijd interessant, kijk 
maar naar het binnenwater. Aan 
de kust is dit niet anders. Een 
haven heeft alle ingrediënten voor 
een fijne zeevisstek. Denk maar 
eens aan de schuilmogelijkheden 
voor de vis, de stroming en de 
vaak diepe kuilen die door grote 
zeeschepen zijn ontstaan. De 
diversiteit is groot; kademuren, 

Lagedrukgebieden teisteren het land. Het is 3 januari en het wil 

maar geen winter worden. De altijd zo gulzige poldersnoeken laten 

het deze winter compleet afweten. Te warm? Te veel aasvis? Ik 

vind een mooi alternatief. Warme winters zijn opeens weer leuk!

De vis is helemaal los

Project Lekkerbek!

Wintergul uit de haven
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Het nieuwe jaar is begonnen, de kerstboom is 
alweer opgeruimd en de lege champagneflessen 
liggen in de glasbak. Het bestuur maakt graag 
van deze gelegenheid gebruik om alle leden een 
gezond en voorspoedig 2016 toe te wensen met 
vele mooie vangsten en heerlijke visdagen in 
Amsterdam.

In 2015 is een aantal zeer betrokken AHV-
leden overleden, het bestuur van de AHV 
condoleert met diep medeleven de families 
en vrienden van dhr. R.J. van Tol, dhr. W. de 
Heer, mevr. I. Munnik en dhr. J.B. Blom. Bij de 
begrafenissen en het afscheid was in alle gevallen 
een vertegenwoordiger van de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging aanwezig. Wij zullen hen 
gedenken als trouwe leden die zich jarenlang 
voor onze vereniging hebben ingezet. Wij zijn hen 
hiervoor zeer erkentelijk.
 
Een nieuw bestuur, een betere toekomst
Het huidige bestuur is in juli 2014 door de 
Ledenraad gekozen. Wij beloofden u dat we 
ons met frisse moed zouden inzetten voor de 
hengelsport onder het motto: ‘Een nieuw bestuur, 
een betere toekomst.’ Wij dienen er voor te 
zorgen dat onze leden overal in Amsterdam nog 
vele jaren onbezorgd met hun hengel langs de 
waterkant kunnen blijven vissen. De Ledenraad gaf 
ons een aantal opdrachten mee als prioriteit; een 
goed functionerend bestuur dat daadkrachtig en 
eensgezind optreedt, een financieel ordentelijke en 
gezonde vereniging zonder verliesrekening.

Het bestuur anno 2016
We hadden ons geen beter bestuur kunnen 
wensen! Alle bestuursleden zijn vrijwilligers 
die zich met hart en ziel inzetten voor het wel 
en wee van onze vereniging. De AHV is immers 
bij uitstek een organisatie die drijft op de inzet 
van vrijwilligers. De bestuursleden hebben bijna 
dagelijks contact met elkaar en overleggen 
voortdurend over alle zaken die zich binnen de 

hengelsport voordoen. Dat gebeurt in goede 
samenwerking met onze mensen op kantoor en 
met onze adviseurs. De eerste taak van het nieuwe 
bestuur was het bepalen van het beleid van de 
vereniging voor de komende jaren. Het interim 
bestuur onder leiding van Ton van der Meché 
heeft hier in de eerste helft van 2014 al een begin 
mee gemaakt door het opstellen van een concept 
beleidsplan. Dit plan is inmiddels definitief en het 
wordt stap voor stap uitgevoerd.

Nieuwe vrijwilligers
Er zijn twee nieuwe leden bij de Commissie 
Waterbeheer gekomen, de heren Sebastiaan 
Moedt en Mike Dijkstra. De heer Sebastiaan Moedt 
is tevens lid geworden van de karpercommissie. 
Natuurlijk zijn we daar heel blij mee, maar we 
zijn er nog niet! Het bestuur is nog naarstig op 
zoek naar vrijwilligers onder haar leden voor 
bijvoorbeeld de activiteitencommissie en nodigt 
u hiervoor van harte uit. Heeft u interesse, neem 
dan contact op met het AHV-kantoor voor meer 
informatie.

Kort nieuws
In de loop van het jaar kunt u op onze website en 
in VISSEN magazine meer informatie verwachten 
over de volgende items:
6  Er worden weer Street Fishing wedstrijden 

georganiseerd
6 Ook in 2016 is er een SKP-wedstrijd
6 In februari is er wederom de AHV karperavond
6  Info over spiegelkarperuitzettingen en 

terugmeldingen
6 We hebben een nieuwe BOA – zie pagina 8

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

Het bestuur van de Amsterdamse  
Hengelsport V ereniging

Nieuws van de 
bestuurstafel

Verslag 
Ledenraadsvergadering

6
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Bij het begin van de vergadering wordt er stilgestaan 
bij het overlijden van vier ledenraadsleden die ons 
de afgelopen periode zijn ontvallen; dhr. R.J. van Tol, 
dhr. W. de Heer, mevr. I. Munnik en dhr. J.B. Blom. 
De AHV gedenkt hen als trouwe leden die zich 
jarenlang voor de vereniging hebben ingezet en is 
hen hiervoor zeer erkentelijk.

Afhandeling voorgaande jaren
Na de openingstoespraak van de voorzitter Paul Kok, 
waarbij de afgelopen periode wordt beschouwd, 
worden de notulen van de vorige vergadering 
behandeld en, na enige aanpassingen, goedgekeurd. 
Deze vergadering staat vooral in het teken van de 
behandeling van de diverse financiële verslagen 
van de afgelopen jaren; de Commissie Kascontrole 
heeft de jaren 2011 en 2012 behandeld en hierover 
een verslag geschreven. Dit verslag wordt na enige 
discussie goedgekeurd door de Ledenraad. Hiermee 
zijn de jaren 2011/2012 afgehandeld. Vervolgens 
wordt het sociaal en financieel jaarverslag van 2013 
behandeld. Ook hier heeft de Commissie Kascontrole 
naar gekeken. De Ledenraad keurt het verslag, na 
enige aanpassingen, goed en besloten wordt om het 
verlies van 2013 af te schrijven van het vermogen. 
Hiermee worden de cijfers over 2013 goedgekeurd.

2016 en verder
De penningmeester presenteert de begroting 
van 2016. Hieruit blijkt dat het goed gaat met de 
vereniging. De inspanningen van het bestuur om de 
jaarrekeningen sluitend te maken zonder dat er verlies 
wordt gemaakt beginnen vruchten af te werpen. Het 

De Ledenraad van de AHV bestaat uit AHV-leden die tijdens de Algemene 

Ledenvergadering zijn gekozen door de leden van de AHV. De Ledenraad 

vertegenwoordigt de leden en voert namens de leden overleg met het bestuur 

en houdt tevens toezicht op gemaakte afspraken. Op dinsdag 22 december 

vond er in Restaurant Café de Veranda aan de Amstelveenseweg wederom een 

Ledenraadsvergadering plaats onder leiding van Paul Kok, voorzitter AHV. In dit 

verslag de belangrijkste punten die de revue passeerden.

tij lijkt gekeerd wat betreft het afnemen van het aantal 
leden, er is zelfs een voorzichtige stijging te zien bij 
het aantal jeugdleden. Uit de Ledenraad komt een 
aantal suggesties die bij kunnen dragen aan verdere 
kostenbeperkingen, het bestuur gaat zich de komende 
tijd buigen over deze suggesties en zal acties die 
hier eventueel uit voortvloeien kenbaar maken op de 
website en in VISSEN magazine. Kortom, het gaat 
goed met de AHV! Het bestuur heeft besloten om de 
contributie voor 2016 niet te verhogen. Afgesproken 
wordt om het beleidsplan 2014/2018 in iedere 
vergadering te behandelen waarbij de focus zal liggen 
op de behaalde resultaten.

Beleidsnota en commissies
Naast het financieel gezond maken van 
de vereniging, was één van de andere 
speerpunten uit de beleidsnota de oprichting 
van een roofviscommissie, dat is gelukt. De 
roofviscommissie bestaat uit een actieve 
club vrijwilligers die in 2015 bijvoorbeeld de 
roofviswedstrijd op de Nieuwe Meer organiseerde, 
zie het fotoverslag op pagina 18 van dit magazine. 
De oprichting van een activiteitencommissie en een 
wedstrijdcommissie staat hoog op de verlanglijst 
voor 2016. De Commissie Waterbeheer is versterkt 
met 2 nieuwe leden en ook de karpercommissie is 
uitgebreid. Kortom, we zijn op de goede weg!

Wanneer Paul Kok de vergadering sluit blijven 
veel leden napraten, dit geeft duidelijk de grote 
betrokkenheid van eenieder weer. Ons motto is en 
blijft: ‘Een betere toekomst!’ 666
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Jan Spel, onze nieuwe BOA!
In 2016 weer actieve controle op de AHV-wateren

Per 1 januari is onze nieuwe BOA, Jan Spel, begonnen bij de AHV. Deze BOA wordt via Sportvisserij 
MidWest Nederland ingehuurd en zal zich focussen op de ‘niet ingebrachte wateren’ van de 
AHV, dat zijn dus de wateren die voorbehouden zijn aan de leden van de AHV zoals bijvoorbeeld 
de Bosbaan. Daarnaast zal een tweetal BOA’s van MidWest de ‘landelijk ingebrachte wateren’ 
gaan controleren. Op 5 januari is de nieuwe BOA voorgesteld aan onze controleurs. Er wordt een 
beleidsplan opgesteld door de BOA in samenwerking met onze controleurs om doeltreffend op te 
kunnen treden. Samenwerking is de sleutel om weer een gedegen controle te krijgen. De AHV kan 
overigens nog controleurs gebruiken, dus lijkt dit je leuk, meld je dan aan op het kantoor!

Verruimde openingstijden AHV-kantoor
De Amsterdamse Hengelsport Vereniging heeft besloten om met ingang van maandag 4 januari 2016 de openingstijden te verruimen. Voortaan 
zijn wij van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. Hierdoor kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

Mini docu over AHV
Samuel Arrascaeta en Taco Stiekema studeren aan de 
filmacademie. Voor hun afstudeerproject moesten zij 
een film maken over een bepaald onderwerp. Het werd 
‘vissen’ en zij kozen om dit samen met de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging te doen. Scan de QR-code in met je 
mobiel om de film te zien of surf even naar: 
http://ahv.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/15560/
film-over-de-a-h-v.html 

Correctie
In de versie 2016/2017/2018 van het 
bekende ‘witte boekje’, officieel 
de ‘Schriftelijke toestemming tot 
vissen’ geheten, is helaas een foutje 
geslopen. Op pagina 17 staat dat de 
minimummaat voor snoekbaars 42 cm 
is, dat klopt niet. Dat is natuurlijk 
55 cm, op pagina 3 staat dit overigens 
wel juist.

Een leuke film!Scannen en kijken!

Rodin Smidt 
is een 
BAAS!
Een kleine man met grote daden, zo kan 
je Rodin Smidt het beste omschrijven. 
Hij wist, geheel op eigen kracht, deze 
prachtige karper van 9 kg en 75 cm te 
vangen op de pen!

BAAS!

8
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Zuurstof voor de karpers

Vele handen…

Duurt het nog lang baas? Ik heb het koud

Roy met twee 

toekomstige 

targetvissen?

Mr. SKP himself – Joris Weitjens

SKP-uitzetting
Eind november 2015 heeft de karpercommissie samen met een groot aantal vrijwilligers 

een karperuitzetting gedaan in het kader van het SKP – het spiegelkarperproject. Er werden 

circa 400 karpers verdeeld over diverse Amsterdamse wateren. De geleverde Tsjechische 

en Franse spiegels van de firma Corten uit België hadden deze keer een ongelofelijke mooie 

beschubbing. Tussen de 400 geleverde karpers zaten 100 edelschubkarpers, door ook dit 

karpertype uit te zetten wordt een gevarieerder bestand gewaarborgd.

De vis werd aan de hand van de door de karpercommissie gehanteerde classificatiemethode over de 
volgende wateren verdeeld: Sloterplas, Nieuwe Meer, Amstelveense Poel, Zijdelmeer, 
Derde Diem, Gaasperplas, Ouderkerkerplas en verschillende kleinere watertjes. 666

Meld je spiegelkarpers terug! 
Mail naar jorisweitjens@upcmail.nl voor meer informatie en kijk ook even op www.karperbeheer.nl 

Herman houdt de administratie bij

Zorgvuldig wegen

Ben ik al aan de beurt?

Er wordt heel wat afgesjouwd Allemaal in bad

Even meten

De karper arriveert

Wat een plaatje

Alles staat klaar, let’s go!
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Zowat iedere sportvisser is ooit begonnen met het vangen van ‘witjes’. Vaak eerst met de 

vaste hengel en bij de wat oudere AHV-leden was die ook nog eens gemaakt van bamboe. 

Tegenwoordig lijkt het wel of de jeugd direct begint met rodpods en beetverklikkers op 

karper of hele vette jerkbaithengels voorzien van reels om metersnoeken te vangen. De 

redactie reisde af naar het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) om daar het gesprek aan te knopen 

met Peter Koopman, een witvisser pur sang, om te vragen wat het ‘witten’ nou zo leuk maakt. 

Peter Koopman is geboren en 
getogen in Bennebroek en is daar 
de eigenaar van Koopman Hen-
gelsport. Peter is al ruim 30 jaar 
lid van de Amsterdamse en is 
sinds kleine jongen een verwoed 
witvisser. Wat ooit begon met 
een eenvoudig vast hengeltje is 
nu uitgegroeid tot een serieuze 
bezigheid. Bij aankomst aan het 
ARK wordt het al direct duide-

Peter Koopman
In gesprek met…

lijk dat er hier niet zomaar wat 
gehengeld wordt; Peter en zijn 
vismaat Frank Steenvoorden zit-
ten op grote viskisten op metalen 
plateaus en zijn omringd door 
allerlei handige tafeltjes en steu-
nen. Om het af te maken zijn de 
mannen zeer geconcentreerd en 
lijken alleen oog te hebben voor 
de ranke topjes van hun feeder-
hengels. 

Wintercompetitie
Peter maakt echter direct tijd 
voor het gesprek en de goedge-
bekte Bennebroeker vertelt in rap 
tempo ‘hoe het allemaal zo geko-
men is’… Een jaar of 30 geleden 
startte Dave Holm de wintercom-
petitie hier in Amsterdam. Deze 
wekelijkse witviswedstrijd (in de 
winter tweewekelijks) wordt al 
sinds jaar en dag gesteund door 
de AHV door het uitgeven van 
wedstrijdvergunningen. Peter 
nam samen met Siem Hope, 
Willem van Tol en Dolf ten Have 
de organisatie rond de millen-
niumwisseling van hem over. 
De organisatie anno nu bestaat 
behalve uit Peter ook nog uit Cor 
Schenk, Siem Hope en Willem 
van Tol. En dat het een organi-
satie is blijkt wel uit de aantallen 
die Peter oplepelt: ‘We hebben in 
de winter dus iedere twee weken 
een wedstrijd en daar doen 48 
koppels aan mee, dat is dus 96 
man! We vissen om het grootste 
gewicht aan vis tijdens een vast-
gestelde tijdsperiode, alle vis telt 
mee, behalve snoek en paling.’ 
Ondertussen slaat de top krom 
en met een korte tik zet Peter 
de haak, een winde! Peter praat 

ondertussen vrolijk verder ‘zozo, 
die heb ik een tijd niet gezien 
hier.’ 

Feederen
Witvissen met de feederhengel 
is een behoorlijk technisch ver-
haal, legt Peter uit. Natuurlijk 
kan je stomweg een voerkorfje 
en een onderlijntje aan een 
werphengel monteren en dan 
zal je heus wel af en toe een vis 
vangen, maar als je anticipeert 
op de omstandigheden dan kan 
je een veelvoud vangen. ‘Oké 
Peter, vertel eens wat meer over 
dat anticiperen dan’, vraagt de 
redacteur. ‘Nou kijk, je vist in kop-
pels, met z’n tweetjes dus, dan 
is het slim om zo snel mogelijk 
te bepalen wat de beste afstand 
uit de kant is en welk aas er goed 
loopt.’ En inderdaad, de mannen 
zijn aan het zoeken; Peter vist 
zo’n 20 meter uit de kant terwijl 
Frank zijn voerkorf zeker 50 meter 
ver zwiept. Op het ‘voerplateau’ 
naast de viskist van Frank ligt 
van allerlei aas; een grote bak 
met witvisvoer met daar door-
heen casters (verpopte maden) 
en maden gemengd, voorts een 
bakje met maden, eentje met 
pinkies (kleine roze maden), 
mestpiertjes en dan nog een heel 
smerig ogend bakje met vocht 
en wederom maden. ‘Dat zijn 
drijvers’, legt Peter uit, ‘een soort 
popup-maden dus, door ze een 
tijdje in water te leggen gaan ze 
drijven, dat klinkt vreemd, maar 
het is echt zo!’ En weer vangt 

Peter een vis, een mooie kolblei 
deze keer, bij Frank blijft het stil.

Witvisspulletjes
‘Het is helemaal niet nodig om 
meteen heel veel geld te inves-
teren, een viskist en een plateau 
maken het vissen comfortabeler, 
maar met een tuinstoeltje kom je 
gerust ook uit de voeten’, aldus 
Peter. ‘Een leuke winckle picker 
(korte feederhengel) en een goed 
molentje heb je al voor onder de 
€ 70,00 en als je die nou gewoon in 
een winkel aanschaft in plaats van 
online, word je altijd van de juiste 
tips en advies voorzien en wordt 
je molen direct met de goede lijn 
opgespoeld. Uiteindelijk draait 
het allemaal om het laatste stukje, 
vis zo dun mogelijk, maar niet zo 
dun dat je vis gaat verspelen door 
lijnbreuk, iedere winkelier kan je 
hierin adviseren.’ Om te illustreren 
dat hij dun, maar niet té dun vist, 
vangt Peter even later een grote, 
woest vechtende baars. 

Het laatste kwartier
In het laatste kwartier vangt Peter 
nog een grote blankvoorn en een 
dikke brasem; ‘kijk, dit maakt wit-
vissen nou zo leuk, 5 vissoorten 
in een uur tijd, dat is toch gaaf?’ 
Vreemd genoeg blijft het gedu-
rende het hele interview stil op 
de top van Frank, maar Peter is 
een eerlijke vent; ‘eigenlijk vangt 
hij altijd meer hoor!’ En dan staat 
de grote Bennebroeker op en 
roept keihard ‘AF-GE-LO-PEN’ en 
96 mannen halen simultaan hun 
hengels op. ‘Zo en dan gaan we nu 
naar Café ’t Pandje in Diemen voor 
de uitslag en natuurlijk een lekkere 
borrel, dat hoort er ook bij!’ 666

KOOPMAN HENGELSPORT
Rijksstraatweg 14, 2121AE Bennebroek
www.koopmanhengelsport.nl
www.facebook.com/KoopmanHengelsport
Tel. 023 – 584 84 81

Een brasem op de valreep

Een ferme zwiep

Veel keuze! Rechtsonder de drijvende maden
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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’

Vele hengelsporters zullen er net 
als ik vast wel eens naar gezocht 
hebben; met welk knoopje mon-
teer je nu een hengeloog? Het 
gebeurt altijd onverwachts en 
vaak tijdens vakantie. Even niet 
opletten en opeens liggen je 
hengels op de grond. Diezelfde 
middag verspeel je een dikke vis 
door een minuscule beschadiging 
in één van de hengelogen. Vaak 

Sjoerd Schrassen

ontdek je zo’n mankement pas 
als de lijn onder spanning staat 
en daarvoor moet er eerst gevist 
worden.
Niks aan het handje want geluk-
kig heb je voor de (vis)vakantie 
net een paar reserve ogen en 
een klosje bindgaren in je viskist 
gedaan. Een stukje schilderstape 
en een schuurpapiertje om de 
oogvoetjes te ontbramen is 

altijd wel voorhanden. Een goed 
resultaat begint met het grondig 
verwijderen van de oude lak. 
Met een scherp mes kan je deze 
voorzichtig wegkrabben. Ontvet-
ten met thinner en dan met een 
stukje tape het oogje precies op 
zijn plaats zetten, wikkelen maar.
Wikkel altijd in de richting van 
het oog en omwikkel het begin 
een keer of 10. Wikkel zo strak 
als je kan door tot een halve 
centimeter voor het eindpunt. 
Dan wikkel je een lus mee die je 
gebruikt om het draadje onder de 
wikkelingen door te trekken. Wik-
kel de laatste halve centimeter en 
haal het uiteinde door de lus. Met 
een ferme ruk trek je de lus onder 
de wikkelingen door en zo zit het 
uiteinde stevig gezekerd. Nog 
wat laagjes blanke lak er over en 
klaar is Kees!
Zou u graag een andere sportvis-
knoop 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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Afvissing Kinselmeer

Deze afvissing vond plaats om het verwachte over-
schot aan brasem te verwijderen en de overige vissen 
meer ruimte te geven en te inventariseren. Er werd 
echter zeer weinig brasem gevangen, alleen enkele 
grote exemplaren konden tijdelijk aan het water ont-
trokken worden. De jaarklassen 3 en 4 lijken totaal 
verdwenen, het lijkt er sterk op dat aalscholvers enorm 
hebben huisgehouden. Opvallend was het grote aantal 
schele pos. Alle gevangen vissen zijn teruggezet.
Het water van het Kinselmeer zit vol met fosfaten, 

dat heeft geen positieve invloed op de visstand. Eén 
van de oorzaken hiervan is het stelselmatig lozen van 
rioolwater van de vele zomerhuisjes aan de oevers van 
het meer. Gelukkig zullen deze huisjes binnen twee 
jaar worden voorzien van een vaste aansluiting op 
het riool. De uitgevoerde afvissing heeft dus niet het 
gewenste resultaat opgeleverd, maar toch zijn we een 
hoop wijzer geworden. De Commissie Waterbeheer zal 
zich gaan buigen over een visstand beheerplan voor 
het Kinselmeer. 666

Veel handen

Erg weinig brasem

Redelijk wat snoeken

Een net vol

16

Op 9, 10 en 11 november 2015 heeft er een afvissing plaatsgevonden op het 

Kinselmeer door de beroepsvisser Van Wijk uit Groot Ammers. 

Illustratie: Sjoerd Schrassen
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In een hengelsportwinkel of op 
een visbeurs hoor je wel eens 
sportvissers met elkaar praten. 
Technieken, stekken en vang-
sten passeren de revue en die 
gesprekken zijn vaak doorspekt 
met vakjargon. Voor een buiten-
staander 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 Amster-
dams voor begrijpen… Welkom 
bij de Knijslijst!

Winkle picker
We hebben het in het geval van 
een winkle picker niet over een 
slechte Engelse vertaling van een 
winkeldief. Hoewel het wel klopt, 
praten we ook niet over puntige 
rock ’n roll schoenen uit de jaren 
’50. Niets van dit alles want de 
winkle picker is een hengel! En om 
precies te zijn; een feederhengel. 
Een winkle picker is in feite een 

korte, lichte uitvoering van die 
feederhengel en wordt vaak inge-
zet op stilstaand water en wan-
neer er op niet al te grote afstand 
gevist dient te worden. Wanneer 
je met een winkle picker vist dan 
kijk je naar de top van de hengel, 
vaak krijg je bij aanschaf meerdere 
topjes in verschillende kleuren 
en diktes. Een tik op de top is 
een aanbeet! Net als bij feederen 
wordt er gebruik gemaakt van een 
voerkorfje, maar je kan ook prima 
een schuifloodje gebruiken. Je 
Amsterdamse winkelier kan je er 
alles over vertellen! 666

Visjargon in gewone mensentaal

Helaas wist het deelnemersveld geen enkele snoek 
te vangen! Hilarisch genoeg wist een visboot die 
niet deelnam drie grote snoeken te vangen. De titel 
‘Roofviskampioen Amsterdam’ is dus niet vergeven. 
In totaal werden er 6 baarzen en 11 snoekbaarzen 
gevangen. De grootste baars, 30 cm, werd gevangen 
door het koppel Van de Velden en Fellinga. De groot-

Roofviskampioenschap 
Amsterdam
Op zondag 8 november 2015 gingen er 9 bootjes, met ieder twee vissers aan 

boord, te water op de Nieuwe Meer. Doel? Het Roofviskampioenschap van 

Amsterdam winnen! Om die begeerde titel in de wacht te slepen draaide het om 

de grootste totaallengte van baars, snoekbaars en snoek waarbij iedere soort 

ook daadwerkelijk gevangen moest worden!

ste snoekbaars, 58 cm, kon op het conto van het 
koppel Toenbreker en Rits worden geschreven.

Ondanks dat de titel niet vergeven kon worden 
vonden alle deelnemers het evenement een groot 
succes. In 2016 gaan we het zeker weer doen en dan 
hopelijk met veel meer deelnemers. 666

Het koppel Moorsel en Muller gaan op pad Pennen op snoekbaars

Winnaar grootste baars Winnaar grootste snoekbaars

Stre
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hingStreetfishing 

2016
Ook in 2016 is er weer een Streetfishing 
competitie. De grote finale zal plaatsvin-
den in Amsterdam! 
Meld je nu direct aan op: 
sportvisserijmidwestnederland.nl/wed-
strijden/streetfishing-2016

Wat is Streetfishing?
Streetfishing is een jonge, hippe en 
coole manier van vissen op roofvis 
met lichte materialen in een stedelijke 
omgeving. Het is makkelijk, kost weinig 
tijd en je vist op plekken waar je nor-
maal niet zo snel gaat vissen. Je zult 
zien dat je op deze plaatsen (grote) 
baarzen, snoekbaarzen en ook mooie 
snoeken kunt vangen. 666
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Stekken
Zodra de watertemperatuur onder de 10 graden duikt, 
kunnen we wel spreken van wintervissen. Nog steeds 
is er karper te vangen, al eet en beweegt deze als 
koudbloedig dier minder. Ondiepe wateren als park-
wateren, sloten en weteringen bieden meer houvast 
voor wat betreft stekkeuze. Een groot voordeel is dat 
de vissen zich hier nooit erg diep kunnen ophouden. 
Struiken, bruggen, steigers, duikers en woonboten zijn 
veel genoemde, typische winterstekken, al zijn er vaak 
duidelijke verschillen te merken. Brede, lage bruggen 
zullen bijvoorbeeld vaker vis herbergen dan hoge, 
smalle. Staan er meerdere pijlers in het water, dan 
kan de ene pijler vis opleveren en de andere niet. Een 
meter verderop kan al veel verschil maken. Hier kan je 
alleen achter komen door te gaan vissen, maar heb je 
ze gevonden, dan liggen er geheid meer!

Eenden
Zijn eerder genoemde aanknopingspunten niet aan-
wezig, dan zal je informatie moeten vergaren over 
diepte en bodemstructuur. Vaak wordt aangeraden om 
de kant te kiezen die de meeste zonuren krijgt. Maar 
waarom houden vissen zich dan onder bruggen en in 
duikers op waar geen tot weinig zonlicht doordringt? 
Zijn er plekken waar veel eenden worden gevoerd of 
meerkoeten duiken? Daar is voedsel te vinden, grote 
kans dat hier ook karper zwemt. Diep vissen is niet 
altijd de beste keuze. Ook op diepe zandputten komen 

Winterkarper
De winter is een periode waarin veel karpervissers hun spullen tijdelijk 

opbergen. Voor de één zijn de omstandigheden misschien niet aangenaam 

genoeg, de ander vindt dat hij te weinig actie krijgt. En toch is er nog wel 

degelijk wat mogelijk. 

Boudewijn Margadant

karpers vaak op dieptes van een halve meter; in de 
buurt van paaltjes, oude beschoeiingen, rietkragen en 
obstakels houden zich vaak karpers op.

Voeren
En helpt het om wat voor te voeren? Regelmaat is 
belangrijker dan hoeveelheid, minimaal een handje of 
twee om de dag is productief gebleken. Wil of kan je 
niet voorvoeren en weet je waar de vissen zich ophou-
den, dan is dit ook niet direct nodig om wat te kunnen 
vangen. Zelf kies ik graag voor een zo attractief moge-
lijk aas dat vrij makkelijk verteerbaar is. Klein formaat 
wint het nu meestal van groot formaat. Dit kunnen 
pellets zijn, boilies, deeg, kattenvoer uit blik, partikels 
of geweekt brood. Ligt er eenmaal zo’n mooi gekleurde 
winterkarper op je onthaakmat, dan zal je ’s avonds 
voldaan en warm op de bank nagenieten. Succes! 666

Koud goud!
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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 17.00 uur.

De nieuwe prijs is een prachtig hengelsportge-
schenk beschikbaar gesteld door de Amster-
damse Hengelsport Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

De visser uit 
de vorige 
‘Ben ik dat?’ 
heeft zich 
gemeld, 
Merlijn 
Dijkstra 
heeft zijn 
prijs reeds 
in ontvangst 
mogen 
nemen.

Ben
 ik d

at?
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