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In dit nummer o.a.:
K De AHV gaat goed!
K Wintervissen op karper
K Fotoverslag SKP-wedstrijd
K Verslag roofviswedstrijd Sloterplas



Kijk snel op hengelsporthuis.com of bel naar 0314 340 150

Karper (34 cm)
t.w.v. €88,00

Voorn (50 cm)
t.w.v. €86,00

Gul (32 cm)
t.w.v. €76,00

Baars (30 cm)
t.w.v. €76,00

Deze levensechte 
Fish Replica’s zijn volledig 
met de hand gemaakt en 

geairbrushed. 
Ze worden geleverd inclusief 

fraaie standaard.

OP = OP!

Actie is geldig tot 31-12-2016.

Jaarabonnement,
6 nummers voor e 45,00

Feestdagen tip!
Abonneer u nu op één van onderstaande hengelsport-

magazines en ontvang GRATIS een Fish Feplica naar keuze!
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QR-code
Door deze code in 

te scannen met uw 

gsm, bent u direct 

op de website van 

de AHV!

Beste leden,

Het gaat goed met de AHV! Op bladzijde 6 valt te 
lezen dat er zowel financieel als wat ledental betreft 
een stijgende lijn is. Ook fijn om te melden is dat de 
contributie wederom niet verhoogd zal worden! 

In deze laatste editie van 2016 van VISSEN magazine 
weer een mooie mix van verenigingsnieuws, 
wedstrijdverslagen, artikelen en korte 
‘overdenkingen’; Fred Klein doet voor de tweede 
keer op rij een duit in het ‘Goud van Oud’-zakje en 
verhaalt op bladzijde 18 over een grappig voorval op 
het Zijdelmeer. Alvar Besemer besluit zijn tweeluik 
in stijl en strooit met tips en trucs in zijn artikel over 
statisch doodazen op snoek. We trappen in dit blad 
echter af met een artikel van alweer een nieuwe 
auteur: Exan Koelemeijer gaat op pad met zijn 
dondersteen en laat de kleine Liam gewoon even zijn 
PR karper vangen, erg leuk.

Het schijnt zo te zijn dat Nederlanders gemiddeld 
21 uur per dag binnen zijn en dus slechts 3 uurtjes 
buiten. Dat werd laatst op de radio beweerd 
althans. Ik vraag mij serieus af of die onderzoekers 
ook sportvissers hebben geïnterviewd? En als het 
inderdaad echt waar is, dan moet daar maar eens rap 
verandering in gebracht worden, nietwaar? Buiten 
zijn, met of zonder hengel, is de beste manier om 
even alles te vergeten en je kop te laten ‘leegwaaien’. 
Een goedkopere en doeltreffender therapie voor een 
langer en zorgelozer leven is er niet. Of draaf ik nu 
een beetje door? Welnee, gewoon lekker naar buiten, 
hengeltje in de hand en de horizon tegemoet; een 
beter advies voor 2017 kan ik niet bedenken.

Het jaar is bijna afgelopen en het volgende ligt in 
het verschiet. De AHV heeft er zin en is vastbesloten 
de stijgende lijn vast te houden. Op voorhand alvast 
prettige kerstdagen en een veilige jaarwisseling en 
tot 2017! 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur

Informatie
contributie 2017
Indien op u van toepassing, dan treft u bij deze 
editie van VISSEN magazine de factuur voor 
de contributie van 2017 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. 
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We besluiten een nacht te gaan 
vissen op een voor hem erg groot 
water. We voeren een week lang 
om de dag 2,5 kilo boilies, dat 
vindt hij al leuk! De hele week 
slaapt hij slecht van de zenuwen 
en iedere ochtend als ik naar mijn 
werk ga, vraagt hij me hoe lang 
het nog duurt. Dan is het eindelijk 
zover, ik stop die vrijdag eerder 
met werken en als hij om twee 
uur uit school komt heb ik zo goed 
als alles al klaar.

Zijn eerste grootwater avontuur
Vanaf dat mijn zoontje Liam 3 is, gaat hij al af en toe mee op karper 

vissen. Na vele succesvolle ochtendjes struinen op de kanalen en 

polderwatertjes bij ons in de omgeving wordt het tijd om het wat 

groter aan te pakken, hij is immers al 6 en zit op zwemles!

Exan Koelemeijer

Het begint goed!
‘Wat verwacht je er van?’ vraag 
ik hem, van zijn antwoord word 
ik blij: ‘Ik ga m’n record vangen 
pappa!’ Na aankomst bouwen we 
snel ons kamp op en worden de 
lijnen uitgevaren, het begint kei-
hard te regenen. ‘Dit is echt goed 
visweer pap’, meldt Liam mij wijs. 
Die woorden hebben zijn mond 
nog niet verlaten of we krijgen 
een volle fluiter op de verre hen-
gel! Liam springt in de boot en 

roept: ‘Geef die hengel nou pa, 
schiet eens op!’ Twintig minu-
ten is hij bezig, wat een prachtig 
gezicht zo’n klein ventje met zo’n 
lange hengel. ‘Scheppen pa, het is 
een grote’, ik doe wat mij bevolen 
wordt en schep een mooie spie-
gelkarper. Zou het zijn record zijn? 
We krijgen niet eens de tijd om te 
wegen want als we terug aan de 
kant zijn, krijgen we direct weer 
beet! Ik doe de spiegel snel in een 
bewaarzak en we gaan achter vis 
nummer 2 aan. Na een stevige 
dril vangen we alweer een mooie 
spiegel! Tijd om foto’s te maken 
en te wegen.

Een record voor Liam
Het record van Liam staat op 25 
pond. We besluiten eerste de 
grootste spiegel te gaan wegen. 
‘En pappa? En? En? Is het mijn 
record pappa?’ De unster geeft 
precies 15 kilo aan, daar moet nog 
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2 kilo vanaf van de weegzak: ‘Ja 
tijger, 26 pond, het is je record!’ 
Als een dolle springt en danst hij 
om de tent, wat is dit gaaf zeg! 
Tijd voor de foto dan, best lastig 
nog. Een jochie van krap 20 kilo 
met een vis van 13 kilo. Emmertje 
onder zijn bips en een dikke ont-
haakmat voor zijn voetjes en goed 
vasthouden. Het lukt zelfs om een 
foto van ons samen te maken.

Waar zijn we?
De vissen zwemmen weer en we 
zijn inmiddels zeiknat. Veel tijd 
om bij te komen krijgen we niet 
want het is alweer de verre hengel 
die er vandoor gaat. Na een vrij 
eenvoudige dril vangen we een 
schubkarper die bepaald geen 
schoonheidsprijs verdient, maar 
vis is vis! Tijd voor droge kleren 

en de pasta die mamma ons heeft 
meegegeven. Droge kleding? Ik 
ben gewoon vergeten mijn eigen 
droge kleren mee te nemen, 
gelukkig heeft Liam voldoende 
droog spul en koelt hij niet af. Na 
het eten mag Liam slapen, aan 
zijn gezicht te zien straf ik hem 
daar niet mee. Als er om 23.00 uur 
weer een hengel af gaat krijg ik 

hem met geen mogelijkheid wak-
ker, ik dril een leuk projectspiegel-
tje vanaf de kant. ‘Waar zijn we?’ 
Het is inmiddels 3.00 uur en Liam 
is wakker geworden door een flui-
ter, ‘we zijn aan het vissen man, 
kom op, je moet drillen!’ Half sla-
pend drilt hij, wat een baas is het 
toch. De spiegel die aan de haak 
hangt mag voor een paar uurtjes 
in de bewaarzak voor een foto in 
het vroege ochtendlicht.

De vetste sessie van zijn leven!
De rest van de nacht blijft het 
stil en mijn mannetje kan lekker 
doorslapen. In de ochtend volgt 
nog een laatste aanbeet, bij het 
oppakken van de hengel schiet 
deze echter los; ‘wat zonde’, zegt 
Liam. Ik leg hem uit dat ook dat 
bij vissen hoort, hij begrijpt het. 
We besluiten er een eind aan te 
breien, we zijn compleet gebroken 
maar ook helemaal voldaan. Op 
de terugweg zegt Liam tegen mij: 
‘Pap, kunnen we dit niet iedere 
week doen? Dit was echt de vetste 
sessie van mijn leven!’ 666

 

Niet de mooiste schubkarper

Na lekker drillen is het goed slapen!

Best zwaar!
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De Algemene Ledenvergadering gehouden op 
28 september jl. in het clubgebouw van Stichting 
Viscentra bij Fort Abcoude was een goede bijeen-
komst. Onze leden werden gastvrij ontvangen op 
deze gezellige locatie van de stichting die dit jaar 
haar 50-jarig bestaan viert. Door onze Algemene 
Ledenvergadering daar te houden, ondersteunen 
wij hen ook een beetje in financiële zin. Rond Fort 
Abcoude bevindt zich een prachtig viswater met 
langs de oevers ruime vissteigers die ingericht zijn 
voor gehandicapten en bij uitstek geschikt voor bij-
voorbeeld rolstoelhouders. Leden van de AHV, van 
60 jaar en ouder, mogen ook vissen op deze mooie 
plek en zijn van harte welkom.

Bij de bestuursmededelingen tijdens de vergadering 
waren veel positieve zaken te melden. Het huidige 
bestuur is nu ruim twee jaar in functie en heeft bij 
haar aantreden in juni 2014 van de Ledenraad twee 
belangrijke opdrachten meegekregen:

K	 Het nieuwe bestuur moest in goede harmonie 
functioneren en de doelstellingen van onze ver-
eniging nastreven volgens het geldende beleids-
plan;

K	 De financiën moesten op orde worden gebracht.

Deze doelstellingen zijn intussen ruimschoots 
behaald. Al met al heeft dit tot resultaat gehad dat 
onze vereniging er nu goed voor staat.

De financiën
Het bestuur is direct na het aantreden begonnen 
met het structureel terugbrengen van de kosten. Dit 
alles zonder af te doen aan de kwaliteit van de ser-
viceverlening en de activiteiten richting onze leden. 
Waren er in de jaren 2012 en 2013 verliezen van circa 
€ 50.000, eind 2014 konden wij reeds een positief 
resultaat van € 15.000 noteren. Onlangs werden de 
concept jaarcijfers van 2015 uitgebracht die voorals-
nog een positief resultaat van circa € 50.000 laten 
zien. Inmiddels zijn in onze administratie noodzake-
lijke verbeteringen doorgevoerd en is deze aange-
past aan de huidige regels van registeraccountants. 
Dit houdt in dat de AHV over de jaarcijfers van 2016 
weer een goedgekeurde accountantsverklaring zal 
krijgen.

Ledental
Eén van de oorzaken van de negatieve jaarcijfers in 
het verleden was het gestaag dalende ledental. Zo 
zagen we tot en met 2014 nog een daling, maar mede 
dankzij de nieuwe initiatieven en activiteiten op hen-
gelsportgebied en een ledenwerfactie via AT5, neemt 
het ledental weer toe en dus ook de inkomsten. De 
contributie voor 2017 hoeft daarom niet te worden 
verhoogd en blijft hetzelfde als in 2016. Het bestuur 
zal ook in de komende jaren de ledenwerfacties door-
zetten. Met reclame, social media, nieuwe verkoop-
punten en aantrekkelijke hengelsportactiviteiten.

Activiteiten
Door enkele enthousiaste leden is er in het afgelo-
pen jaar een roofviscommissie opgericht en die is 
volop actief. Er worden weer allerlei roofviswedstrij-
den en thema avonden georganiseerd. De karper-
commissie doet met het organiseren van een thema 
avond en de SKP-wedstrijd ook een flinke duit in het 
zakje. Daarnaast worden er vanuit het AHV-landje 
2 karperwedstrijden georganiseerd. Het bestuur 
doet hierbij tevens een oproep aan vrijwilligers die 
een witviscommissie zouden willen leiden. In goed 
overleg met de Commissie Waterbeheer is begin dit 
jaar de Stichting Visserijkundig Onderzoek opgericht. 
Omdat wij nu voor het visserijkundig onderzoek 
geen beroepsvisser meer hoeven in te huren scheelt 
dat onze vereniging € 10.000 tot € 15.000 per jaar.

BOA
Vanaf januari is ook onze BOA volop actief. Hij contro-
leert op onze eigen wateren, maar waar nodig, als vrij-
williger, ook op de ingebrachte wateren van de AHV. 
Op de ingebrachte wateren zijn de controles nu over-
genomen door de BOA’s van de federatie MidWest.

Politiek
Na veel lobbyen en onderhandelen heeft de 
Gemeenteraad de Nota Dierenwelzijn ongewijzigd 
aangenomen, daarin staat dat de Amsterdamse Hen-
gelsport Vereniging de enige gerechtigde pachter is 
van viswateren in de Gemeente voor de symbolische 
som van € 1 per jaar. 666

Het bestuur van de 
Amsterdamse Hengelsport Vereniging



vissen, nummer 5, november 2016 7magazine

Vers
lag

7

Michael Stalenhoef
Michael opende zijn presentatie 
over het vissen op snoekbaars 
met een uitleg over de juiste 
loodverdeling bij het penvissen. 
Tevens ging hij dieper in op de 
juiste materialen voor deze tak 
van sport. De toehoorders kregen 
de kans om vragen te stellen en 
aan de hand van prachtig beeld-
materiaal beantwoordde Michael 
deze. Tevens deed hij een boekje 
open over zijn manier van vissen 
op snoek en snoekbaars.

Leuke verrassing!
Aan het begin van de avond had 
Michael voor alle aanwezigen op 
de stoelen een roofvismagazine 
neergelegd met daarin een artikel 

van zijn hand. In drie van deze 
bladen zat een kaartje met daarop 
geschreven: ‘Gefeliciteerd!’ De 
personen die zo’n kaartje vonden 
werden verrast met een mooi FOX 
Rage pakket!

Sebastiaan Verkerk
Na een korte pauze was het de 
beurt aan Sebastiaan. Zijn presen-
tatie ging over het snoeken met 
dood aas en het in kaart brengen 
van stekken. Hij liet de aanwe-
zigen zien hoe hij een voerplek 
opbouwt met stukken vis. Voorts 
gaf hij een inkijkje in zijn presen-
tatie; set up en montage. Dit alles 
illustreerde Sebastiaan met vele 
foto’s van prachtige snoeken. Hij 
benadrukte verder dat een gede-

Roofvis 
Thema Avond
Op woensdag 21 september hield de roofviscommissie wederom een thema 

avond. Dit keer hadden we gastsprekers Michael Stalenhoef en Sebastiaan 

Verkerk bereid gevonden een lezing te geven. Beide heren zijn consultant bij 

FOX Rage en beschikken over ruime ervaring in de roofvisserij. 

gen voorbereiding een belangrijk 
onderdeel is voor het succesvol 
zijn met dood aas op grote snoek. 
Een zeer leerzaam verhaal! 666

De roofviscommissie wil beide 
heren hartelijk danken voor hun 
mooie en interessante lezingen!

De aanwezigen luisteren geconcentreerd

Ook een kans op grote snoekbaars bij het 

doodazen op snoek!

Daar past wel een voorntje in
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Winnaars en vrijwilligers, stuk voor stuk toppers!Op naar de prijsuitreiking

8

Jeu
gd Jeugdkampioenschap

Amsterdam
Op zondag 18 september was het weer zo ver; 23 fanatieke jeugdleden 
in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar streden in drie categorieën om het 
jeugdkampioenschap van Amsterdam. Het decor was net als afgelopen 
jaar het prachtige Beatrixpark. Om half 9 waren alle deelnemers 
aanwezig en werden de wedstrijdkaarten en goodiebags uitgereikt. 
Stipt om 9.00 uur gaf Herman Sentrop het startsein en konden de lijnen 
te water. Leuk om te melden is dat er veel nieuwe gezichten waren 
en dat iedereen wel een visje wist te vangen. Opvallend was dat er 
in de jongste leeftijdscategorie het meest werd gevangen, met een 
bijzondere vermelding voor Simon Koopman, deze 7-jarige kanjer wist 
een knappe derde plek te bemachtigen! 666

Een woord van dank gaat uit naar onze vrijwilligers: Heren, bedankt 
voor jullie inzet. Aan de deelnemers: Blijven oefenen en tot volgend jaar!

Voorzichtig onthaken!

De uitslag
7 t/m 10 jaar
Beau van Schaik 130 cm
Luca van den Bossche 88 cm
Simon Koopman 55 cm

11 t/m 14 jaar
Max Carter 95 cm
Job Robbertsen 55 cm
Bas van der Haar 45 cm

15 t/m 18 jaar
Jesse Heijnes 125 cm
Mika Stam 46 cm
Timo Brinkman 46 cm

Wat een dikke vis!
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Een beetje onrustig en ijsberend loop ik door de 
zaak. Ik wacht op een antwoord. Een belangrijk 
antwoord van mijn dealer. Is het aas gearriveerd, 
of moet ik nuchter en ‘cold turkey’ terug naar huis? 
Voor de zekerheid scoor ik maar een pakje haken. 
Om de klantvriendelijkheid wat op te krikken krijg 
ik een bak gitzwarte koffie. Voeding voor een deal. 
Er arriveren een paar louche types; gekleed in 
legerkleding en gouden schakelkettingen om de 
nek. Ze kijken een beetje schuchter om zich heen en 
smoezen wat met de dealer. Ik draai me gauw om en 
doe net of ik niets hoor en staar quasi geïnteresseerd 
naar de nieuwste pluggen in het roofvisrek. 
Ondertussen luister ik mee: ‘Heb je het al gehoord 
van Kareltje? Twee dagen geleden had-ie er één. Bij 
de brug. Een zesenveertiger.’

Over het bovenstaande kan ik zomaar een boek 
schrijven. Honderden van mijn bezoeken aan de 
handelaar zijn hier debet aan. Ik hou het bij een 
column, misschien wel een pleidooi. Met één pagina 
tot mijn beschikking maak ik voor de dealer graag 
een uitzondering. Dat heeft hij meer dan verdiend, 
ondanks dat heel wat van mijn maandsalarissen 
daar zijn verdwenen. Dealers worden zeldzaam, een 
uitstervend ras. Dat is best een probleem voor een 
verslaafde zoals ik.

Voor de dealer zijn twee dingen ontzettend 
belangrijk. Klanten vasthouden en ‘spul’ verkopen. 
Ook bij de dealer moet brood op de plank komen. In 
een halve eeuw is er wel wat veranderd in de handel. 
De handelaar is bijna van de straat verdwenen. Ga 
je als dealer niet mee met je tijd dan besta je straks 
niet meer. Het ‘spul’ kan nu ook via internet gekocht 
worden. Scheelt nog een bak koffie ook! Geen 
internet betekent geen bestaansrecht. Ze bestaan 
nog wel hoor, die handige jongens die middels 

Haken en ogen

een gelikt praatje je het zo gewenste ‘shot’ geven, 
maar goed ook want ik kan niet zonder mijn lokale 
dealer. Behalve het scoren van ‘spul’ zijn er in al die 
jaren ook sociale contacten met medeverslaafden 
opgebouwd bij mijn dealer. Met sommigen daarvan 
ga ik tegenwoordig zelfs samen ‘scoren’. Soms 
heb ik echt wat nodig, de andere keer gaat het om 
wat onbenulligs, zoals een doosje loodhagels of 
een zakje kralen. Gewoon voor de kick. Daar leven 
verslaafden tenslotte voor. 

Een paar keer per jaar komen alle handelaren bij 
elkaar. Kleine dealers, middelgrote dealers en de 
opperhoofddealers. In een grote zaal waar iedereen 
verkondigt de beste ‘shit’ te hebben en hun best doet 
om massa’s verslaafden aan zich te binden die op 
zoek zijn naar hun ‘high’ of ‘kick’. De dealer om de 
hoek wordt allengs vergeten. Wat het nieuwste type 
hengel al niet kan doen, als je maar kunt scoren.

De crisis heeft er in gehakt. Niet alleen bij de 
verslaafden, maar ook bij de dealers. Grote bedrijven 
hebben het stokje overgenomen. Des te belangrijker 
om je lokale dealer te blijven steunen. In goede en 
in slechte tijden. Nu kan ik niet bij alle verslaafden in 
de portemonnee kijken, maar als ik straks verplicht 
mijn ‘kick’ moet halen bij de Ali-Express of de Bol, 
dan resten mij drie opties; ik stop ‘cold turkey’, ga 
gewoon dood middenin de polder of ik boek een 
enkeltje Jellinek… 666

Andres de Rouville

Een enkeltje Jellinek…

MEER VAN ANDRES?
Andres de Rouville houdt al enige jaren een leuk blog bij, surf eens naar linkerflanken.blogspot.nl en 
volg wekelijks zijn avonturen aan de Amsterdamse waterkant. Zijn passie? Karpers en dan het liefst 
spiegels met een SKP-achtergrond, vandaar de titel ‘Linkerflanken’.
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Op 2 oktober 2016 organiseerde 
de roofviscommissie van de 
AHV een roofviswedstrijd op de 
 Sloterplas. De deelnemers stapten 
vroeg hun bed uit, want om 07.00 
uur moesten de boten het water 
in. Toen ik ‘s morgens vroeg op 
het watersporteiland aangefietst 
kwam, zag ik door mijn natgere-
gende bril de overige roofviscom-
missieleden droog in de auto 
zitten. Na een kopje koffie in het 
clubhuis, het verstrekken van de 
vergunningen en het reglement, 
klonk om 8.30 uur het startsein 
voor de zeven boten. 
We waren als organisatie erg 
benieuwd wat er gevangen zou 
worden. De eerste melding kwam 
van het koppel Ludo Wilmans en 
Victor Gomez da Cruz met een 
snoek van 80,8 cm. Tijdens de 
vorige wedstrijd op de Nieuwe 
Meer was er geen snoek gevan-
gen, dus waren wij als organisatie 
daar erg blij mee. Er werden nog 
meer snoeken gevangen, maar 
de eerste bleek de grootste. De 

grootste baars van 31,1 cm werd 
gevangen door het koppel Charles 
Rohling en Sander Tammes Buirs. 
De snoekbaarzen lieten het deze 
dag afweten en om 14.00 uur 
werd de wedstrijd besloten.
De prijsuitreiking vond plaats in 
het clubgebouw van de Water-
sportvereniging Sloterplas, deze 
vereniging was zo vriendelijk om 
hun clubgebouw open te stellen 

Roofviswedstrijd 
Sloterplas
Tekst: Herman Sentrop – Foto’s: Henk van Berkel (Dutch Ace photography) 

Winnaars!

voor ons. Speciale dank gaat uit 
naar de barbezetting van deze 
club en naar Jaap Spaay die het 
hek opende voor het traileren 
van de boten. Nadat de bekers en 
geldprijzen waren uitgereikt aan 
de winnaars, werd er nog even 
nagepraat onder het genot van 
een hapje en een drankje. We kij-
ken terug op een heel geslaagde 
dag, hopelijk zijn er bij de vol-
gende wedstrijd meer boten, dat 
zou leuk zijn. 666Op weg naar de beste stekken!

Het traileren gaat goed
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Prijsuitreiking
Op 27 november vindt de prijsuitreiking plaats in Het Wapen van 
Diemen, de deelnemers van de wedstrijd zijn reeds uitgenodigd. 
Op die dag zal duidelijk worden wie de winnaar is en met de 
hoofdprijs van Martin SB aan de haal gaat. In de volgende editie 
van VISSEN een kort verslagje hierover.

Steven Plu met een 14 kg 

zware 2001 rijenkarper 

van de boezem

1212

Bij de eind september gehouden internationale SKP-wedstrijd scoorde onze AHV-

karpercommissie dankzij een actieve Facebookpagina ruim 85 inschrijvingen. Een nieuw 

record! Karpervissers mogen bij deze jaarlijkse wedstrijd 48 uur lang op zoek naar de 

uitgezwermde projectspiegels van de boezem - drie punten per gematchte vis - of naar 

keuze de spiegelkarpers van al het overige AHV-water - twee punten per recent uitgezette 

spiegelkarper. Het mee te fotograferen item was dit jaar ‘aas’.

Voor het eerst viel de winst van 
dit evenement bij een karpervis-
ser van de Sloterplas, daar wisten 
twee karpervissers ieder drie 
uitzetspiegels te scoren en dat 
leverde beiden 6 punten op. Het 
boezemwater liep niet lekker, al 
viel meteen op dat de grote vissen 
wel thuis gaven. De wedstrijd was 
nog maar een paar uur oud of een 
oudere Duitser (2000) van 17,5 kg 
liet zich zien. Uiteindelijk werden 
er in de boezem 11 projectspie-
gels gescoord vergelijkbaar met 
vorig jaar, maar ver achterblijvend 
bij het recordjaar 2012, toen wer-
den er maar liefst 22 boezem-

spiegels gevangen. In de plassen 
rond Amsterdam werden in totaal 
14 uitzetspiegels gevangen. De 
jury van de karpercommissie van 
de AHV beraadt zich nog wie van 
de twee eerder genoemde vissers 
zich kampioen mag noemen. De 
prijswinnaars mogen zich ver-

heugen op een mooie prijzenpot 
dankzij  Martin SB en de AHV. 
Overigens waren veel deelnemers 
weer enthousiast over de opzet 
van deze vrije wedstrijd. 
Gegarandeerd dat we volgend 
jaar richting de 100 inschrijvingen 
gaan! 666

Deze deelnemer 

reisde af vanuit 

Assen (!) en scoorde 

3 punten met deze 

jonge spiegel van de 

Nieuwe Meer

Een prachtige 2011-Valkenswaardspiegel uit 

het Zijdelmeer voor Sebas Raadschelders

SKP-weekend levert weer grote en 
mooie spiegels op
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Dikbuik uit 2004 voor 

Dave Hemert

Jamie Mellema met een 

fraaie uitzetspiegel van 

de Sloterplas

Ontzettend dikke en helaas beschadigde spiegel

Een prachtige 2011-Valkenswaardspiegel uit 

het Zijdelmeer voor Sebas Raadschelders

Deze op de Poel gevangen vis blijkt uitgezet 

te zijn in de Amstelboezem: 3 punten!

Een twotone uit één van onze 

polders voor Alvar

SKP-weekend levert weer grote en 
mooie spiegels op

Kort na het 

begin van 

de wedstrijd 

haakte

Michel Hagen deze

zware Duitser van de boezem

Het mee te 

fotograferen item was 

deze editie: AAS

Foto
vers

lag
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Statisch doodazen met een beetmelder

Alvar Besemer

In het vorige deel van dit tweeluik beschreef ik het doodazen met 

een dobber, een leuke en actieve manier van vissen op snoek. In 

dit tweede deel komt het statisch doodazen op snoek aan bod. 

Deze vismethode is veel passiever maar kan een stuk gerichter en 

effectiever worden ingezet. Met vrij eenvoudige middelen die ook 

gebruikt worden in de karpervisserij kan je al aan de slag!

Deel 2 van een tweeluik over doodazen op snoek in de grachten van Amsterdam

Aan de Amsterdamse grachten

worden voor zachtere aasvissen 
dan bij het vissen met een dob-
ber omdat je maar 1 keer inwerpt 
met je aas. Zeevissen als haring, 
makreel, spiering en sardines zijn 
perfect als bodemaas en geven 
veel geur af onderwater waar 
snoek snel op af komt. Zoetwa-
ter vissen kunnen natuurlijk ook 
gebruikt worden bij deze tak van 
vissen. Een leuk extraatje is dat je 
op je stekken kan voorvoeren bij 
het statisch vissen op snoek en 
dat werkt vrijwel hetzelfde als bij 
het aanvoeren van karperstekken. 
Een aantal dagen stukjes aasvis 
verspreiden over je stekken kan je 
al gauw veel extra vangsten ople-
veren, snoeken kunnen geurspo-
ren onderwater over zeer grote 
afstand waarnemen met hun 
reukorgaan.

Vislocaties
De grachten van Amsterdam 
worden het hele jaar door druk 
bevaren, er ligt veel troep op de 
bodem en regelmatig stroomt het 
er erg hard. Kies daarom voor 
doodlopende aftakkingen of de 
wat rustigere aanlegplaatsen waar 

Basis materiaal
Voor het statisch vissen op snoek 
volstaat een basis karper uit-
rusting; beetmelders, swingers, 
een sterke nylon of gevlochten 
hoofdlijn en stevige lange karper-
hengels met een stugge blank. 
Dit type hengel is nodig omdat 
er een aanzienlijke werpafstand 
met zwaar aas en loodmontage 
overbrugd moet kunnen wor-
den. Daarnaast geldt net als bij 
het doodazen met een dobber, 
er moeten voldoende lange ont-
haak- en kniptangen mee voor 

het onthaken van vis. Tijdens het 
statisch doodazen wordt over het 
algemeen een takel gebruikt; 2 
dreggen of een combinatie van 
een enkele dreg plus grote haak 
op een stalen onderlijn. Door deze 
hoeveelheid haken kan onthaken 
ingewikkeld worden. Verderop in 
dit artikel kom ik daar op terug.

Aassoorten & voorvoeren
Bij het statisch vissen op roofvis 
wordt gevist met een bodemmon-
tage op een vaste plek. Het voor-
deel daarvan is dat er gekozen kan 

Amsterdamse snoek! 700 tanden…
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Tip
Een licht toploodje kan uitkomst bieden om je lijnen 
egaal en onopgemerkt over de bodem te leggen en is 
bovendien handig bij veel bootverkeer.

minder stroming aanwezig is en 
stukken met weinig vaarverkeer. 
Voor en na sluiscomplexen, stei-
gers, diepere watergedeelten en 
havens zijn echte hotspots. Het 
belangrijkste is dat je er je vislij-
nen voor langere tijd veilig en stil 
over de bodem kunt inleggen en 
dat het er niet teveel stroomt voor 
je voerbeurten, zo blijft het voer 
op zijn plek.

Aasmontage en
lijnen positioneren
Zoals ik eerder beschreef kan 
gekozen worden voor diverse 
bodemmontages. Zelf houd ik het 
zo eenvoudig mogelijk. Een lange 
karperleader geknoopt aan de 
hoofdlijn, met een licht stuk werp-
lood van 50 gram of minder, puur 
om de aasvis op zijn plek te hou-
den en snoeken niet argwanend 
te maken. Aan het uiteinde van de 
leader wordt de takel bevestigd 
(dubbele dreg met stalen onder-
lijn). Gebruik daarvoor niet al te 
grote dreggen, maat 4 of 6, groter 
is niet nodig. Hoe groter de dreg 
hoe meer schade hij kan aanrich-
ten bij een inhaking of bij een te 
late beetregistratie.
Het positioneren van je lijnen 
is een zeer belangrijke bij deze 

Weetjes
Tot slot van beide doodaas artikelen nog wat leuke 
weet jes over snoeken.
K Snoeken hebben ruim 700 tanden in hun bek waarvan 

een groot deel verstopt zit aan de binnenkant van de 
bovenkaak (zie foto), een goede kieuwgreep is dus 
een absolute must!

K Elke snoek heeft een uniek patroon op zijn anaal-
vin, een soort streepjescode net zoals bij tijgers en 
zebra’s, dit is makkelijk als herkenning en leuk om bij 
te houden in je eigen vangsten registratie.

K Vrouwtjes snoeken kunnen in Nederland een lengte 
van 140 cm bereiken, terwijl mannetjes snoeken niet 
groter worden dan circa 85 cm.

K Snoeken leven wijdverspreid over de hele wereld 
en hebben op elk continent een eigen uniek patroon, 
naam en een unieke bouw van lijf en kop.

manier van vissen. Snoek moet 
niet in aanraking komen met de 
hoofdlijn, dan schiet hij er over 
het algemeen meteen vandoor. 
Van de andere kant moet er wel 
met strakke lijnen worden gevist 
om een run of terugloper te kun-
nen registreren. Direct aanslaan 
is ook bij deze statische vorm van 
roofvissen absoluut noodzakelijk 
voor het welzijn van je vangst. 
Stel de swingers van je beetmel-
ders zo in dat deze kunnen stijgen 
en zakken bij de meest minimale 
aanbeet.

Aanbeten
Beetindicaties op je beetmelders 
verlopen bij het statisch vissen 
op snoek totaal anders dan bij-
voorbeeld bij het statisch vissen 
op karper. Meestal volgt een zeer 
korte run, terugloper of soms 
slechts enkele piepen. Het is dan 
ook zaak direct aan te slaan bij de 
minste indicatie. Draai daarbij de 
vislijn langzaam strak tot je licht 
contact voelt met de vis en geef 
daarna een korte tik omhoog met 
de top van je hengel en de haak is 
gezet. Voor de behandeling van je 
vangst verwijs ik nog even terug 
naar het eerste deel van dit twee-
luik. 666

Basis uitrusting Uniek patroon

De takel
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Kevin Nash...
voordelig bij www.hengelsportwinkel.com
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Reserveer nu voor 2017!

Deze range is samengesteld uit natuur-
lijk voedsel. Zowel de ingrediënten als 
de toevoegingen zijn grotendeels
afkomstig uit het biotoop van de  
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instant attractiviteit verhogen.
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www.martinsb.com

facebook/martinsb youtube/martinsbinstagram/martinsb



vissen, nummer 5, november 2016magazine 1717

Kno
pen

praa
t

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’

Sjoerd Schrassen

Illustratie: Sjoerd Schrassen

Het lijkt simpel om een nylon lijn aan een molen of 
reel te bevestigen, maar dat kan soms best nog las-
tig zijn. Een nylon lijn is altijd glad en slipt gauw op 
de spoel. De Arbor knoop biedt hiervoor de oplos-
sing, want er wordt juist gebruik gemaakt van het 
slippen van de lijn om de knoop zo kort mogelijk 
tegen de spoel aan te krijgen. Vaak knoopt men met 
deze Arbor knoop als eerste een backing op een 
spoel of reel. Daaraan vast knoopt men vervolgens 
de te gebruiken vislijn met bijvoorbeeld een dubbele 
unie knoop of een Albright knoop.
De Arbor knoop begin je met een lus om de molen. 
Bij een reel met lijngeleider eerst de lijn door de 
geleider halen. Voer de lijn dan redelijk ruim naar de 
achterzijde van de reel. De achterzijde biedt name-
lijk de meeste ruimte om de knoop goed te leggen. 
Vanaf nu is de knoop gelijk als bij een molen; een 

lus maken om de as van de reel en dan volgt er 
een overhandse knoop waarbij je het lijntje aan de 
andere kant van de spoel meeneemt. Vervolgens 
wordt er aan het uiteinde van de lijn een overhandse 
of achtknoop gelegd. Zodra je het geheel gaat aan-
trekken druk je met een duimnagel de eerste over-
handse knoop tegen de spoel aan. Als je nu met 
kracht de knoop gaat aantrekken zal je zien dat de 
eerste overhandse knoop gaat slippen en vast loopt 
op dat laatste kleine knoopje. Nu nog een hoofdlijn 
aan de backing of in het geval van de zeevissers een 
wartel en een onderlijn aan de nylonlijn en er kan 
weer gevist worden.
Zou u graag een andere sportvisknoop in uw vereni-
gingsblad terug willen zien? Mail de naam van deze 
knoop naar ahv@ahv.nl onder vermelding van ‘Kno-
pen onder de loep’ en wie weet. 666
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Een dag later reden mijn vader en zijn visvrienden 
in de auto van Volendammer Frans Dijkstal naar 
Uithoorn, inderdaad een Ford Taunus. De auto werd 
geparkeerd bij het lokale café en na een heerlijk 
kopje koffie stapten de heren in de huurbootjes en 
roeiden naar de visstekken op het Zijdelmeer.
Na een geslaagde en visrijke dag roeiden zij laat in 
de middag weer terug en betraden het café. Onder 
het genot van enkele borrels, werd de geslaagde 
dag, vergezeld van sterke verhalen, nog eens door-
genomen. Op dat moment ging de deur van het café 
open en kwam er een man binnen. Op zich niets 
vreemds, in zijn kielzog een charmante dame. Het 
werd stil in het café en nadat de man zijn pet had 
afgenomen stelde hij zijn vraag aan de tien aanwezi-
gen: ‘Wie is de eigenaar van die Ford Taunus die te 
koop staat?’
Het werd nog stiller en Frans Dijkstal zei vervolgens: 
‘Ja, ik heb een Ford Taunus, maar wat bedoel je 
met te koop?’ ‘Wat mot je d’r voor dat ding hebbe?’ 
duidelijk de taal van een man uit het dorp. Frans 
werd ineens nog roder dan dat hij na het nuttigen 

Gein op het Zijdel

Fred Klein

Mijn vader ging in de jaren ’60 met zijn zwager en twee visvrienden, waarvan

één uit Volendam kwam, weleens een weekend karpervissen op het Zijdelmeer 

bij Uithoorn. Ik kan mij herinneren dat mijn vader vlak voor één van die 

weekendjes ooit eens aan mij vroeg of ik een bord wilde schilderen met daarop 

de tekst: ‘TE KOOP: Ford Taunus t.e.a.b.’ Uiteraard vroeg ik hem waarom hij dat 

nodig had, mijn vader had immers helemaal geen Taunus… ‘Ach, gewoon een 

geintje’, antwoordde hij met pretoogjes.

van een paar jonge borrels al was en zei even op z’n 
Volendams: ‘Wel as jei me nou belizerd, jei bakke 
um wel brun!’ En vervolgens verder in het Hollands: 
‘Hoe kom je er bij dat mijn auto te koop zou zijn? Ik 
heb hem vorige week pas bij de dealer opgehaald en 
denk dat er nog geen 300 km op de teller staat!’ De 
man zei daarop tegen Frans: ‘Ik neem aan dat je hem 
toch zelf te koop hebt gezet?’ ‘Te koop heb gezet? Ik 
heb niks te koop gezet!’ Frans beende ontstemd en 
op hoge poten het café uit, op afstand gade gesla-
gen door de andere cafébezoekers die erg benieuwd 
waren naar zijn reactie.  
Wat bleek! Iedereen was op de hoogte van dit gein-
tje, inclusief de potentiële koper en zijn lieftallige 
begeleidster. Bij zijn auto aangekomen zag hij tot 
zijn verbazing onder de ruitenwissers een bord zit-
ten met daarop de bekende tekst: ‘TE KOOP: Ford 
Taunus t.e.a.b.’ Toen hij zich vergezeld van een 
Volendams gezegde – ‘nou binne de rapen gaar!’ –  
omdraaide zag hij zijn vismaten en de andere aan-
wezigen lachend bij de ingang van het café staan en 
besefte dat hij er goed ingetuind was. Terug in het 
café toonde hij zich een sportief ‘slachtoffer’ en zei 
lachend tegen de waard: ‘Weer een rondje van mij! 
Al hoop ik dat dit voorlopig de laatste grap is want 
het gaat in de papieren lopen.’ Er werd geklonken op 
Frans zijn sportiviteit. 666

 

De bewuste Taunus…

De auteur vist tegenwoordig nog graag met zijn kleinzoon Milan
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Visjargon in gewone mensentaal

In de vorige editie van Dé Knijslijst gingen we dieper in op karperhengels;

testcurves, lengtes en de termen ‘fast- en slowtaper’ werden toegelicht. De 

redactie ontving van diverse leden het verzoek om ook eens roofvishengels te 

behandelen. Bij deze een hele aflevering van Dé Knijslijst over alles wat je zou 

willen weten van baars-pikkertjes tot baitcast-poken.

Casting Weight
Bij roofvishengels wordt over het 
algemeen gesproken over Casting 
Weight (CW) om de ‘zwaarte’ van 
de hengel te duiden. Bij Engelse 
en Amerikaanse hengels wordt 
er gebruik gemaakt van ounces, 
dit wordt vaak afgekort als oz. 
en komt overeen met ongeveer 
28 gram. Een hengel met een CW 
of werpgewicht van 2,5 oz. kan 
dus maximaal een stuk kunstaas 
van 70 gram veilig wegzetten. In 
Nederland en in de ons omrin-
gende landen praten we gewoon 
in grammen.

Een roofvishengel kopen louter 
op basis van het werpgewicht is 
echter niet aan te raden. Neem 
nu bijvoorbeeld dat diepduiken de 
baarsplugje op de foto. Dat 
stukje kunstaas weegt nauwelijks 
15 gram, je zou dus denken dat 
een hengeltje met een werpge-
wicht van 10-20 gram perfect zou 
zijn. Dat klopt inderdaad, alleen 
om te werpen dus, niet om binnen 
te halen! Het werpgewicht van een 
hengel zegt niets over de weer-
stand die kunstaas ondervindt bij 
het binnen draaien. Een stuk rub-
ber met een mooie zwabberstaart 
heeft nauwelijks weerstand, zo’n 
baarsplugje juist heel veel. Met 
andere woorden: Weet voordat 
je een hengel koopt al wat voor 
kunstaas je vooral zal gebruiken.

Zwaar dan maar?
Een logische gedachte is om 
dan maar meteen een zwaar-
dere hengel aan te schaffen, van 
40-60 gram bijvoorbeeld. Dat kan 
je doen, maar het gaat meteen 
van je drilplezier af. Erger nog, 
door met een te zware hengel te 
gaan vissen, is de kans groot dat 
je aanbeten gaat missen. Zeker 
op dagen dat de vis traag aast en 
meer sabbelt aan het kunstaas 
dan er vol overheen knalt, kan 
dit het verschil betekenen tussen 
vangen en blanken. Vooral bij 
het verticalen of dropshotten op 
snoekbaars is het essentieel de 
juiste hengel te hebben. Gelukkig 
hebben de laatste hengelsport-
winkeliers in Amsterdam hier 
veel verstand van, vraag het dus 
gerust aan hen.

Lengte en soort
De lengte van je roofvishengel 
bepaal je aan de hand van de 
plekken die je graag bevist. Vis je 
vanaf hoge kades? Gebruik dan 
een wat langere stok. Een lange 
hengel in een boot is juist weer 
niet handig. Grofweg zijn er twee 
smaken als het om roofvishengels 
gaat: werphengels en baitcasters. 
Werphengels, die kennen we wel. 
Baitcasters zijn hengels waarop 
een reeltje bevestigd wordt en 
waarbij de ogen van de hengel 
aan de bovenkant zitten i.p.v. aan 

de onderzijde. Hoewel sommige 
cracks baitcasters gebruiken met 
een superlicht reeltje bij het gericht 
snoekbaarsvissen, worden deze 
hengels meestal toegepast wan-
neer er met grof kunstaas wordt 
gevist. Denk dan aan grote jerk-
baits, stukken rubber van 30 cm+ 
en mega-pluggen. Bij het slepen 
op snoek kan je het best altijd een 
baitcaster gebruiken, door het con-
tinu gebeuk van het kunstaas op 
je hengel en molen/reel heb je bij 
een reel minder kans dat de as uit 
balans raakt doordat deze haaks 
op de hengel staat. 666

Europese  en Amerikaanse notitie 

Licht baarsplugje met grote lip
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Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen; karpers zijn vang-
baar in de winter. Sterker nog, 
soms zijn ze makkelijker te vangen 
dan in de zomer! Er zijn echter 
wel een paar dingetjes waar je 
aan moet denken om succesvol 
te zijn en plezier te hebben in 

Wintergoud voor doorbijters
Wintervissen op karper wordt vaak gezien als de ‘hoge school’ 

in deze discipline. Immers, de karpers zijn koudbloedig, de 

stofwisseling staat stil en de beestjes liggen voor Pampus op 

de bodem te wachten op warmere tijden en zijn gewoonweg 

niet vangbaar. Dat klopt inderdaad vaak wel, maar niet altijd. 

Misschien durf jij na het lezen van dit artikel ook eens een poging 

te wagen op een klomp ijskoud goud.

Rolf Bouman

hetgeen je doet. Warme kleding! 
Laten we daarmee beginnen, niets 
is vervelender dan vernikkelde 
tenen en kouwe klauwen tijdens 
het vissen. Het lijkt een cliché, 
maar het is te belangrijk om niet 
te noemen. Ook ik ben wel eens te 
dun gekleed op karperpad gegaan 

in de winter, wat een drama is 
dat zeg, kou kan echt pijn doen! 
Graag doe ik een tip van wijlen 
mijn oma van de hand, zij zei 
altijd: ‘Heb je koude voeten? Zet 
dan een warme muts op!’ Mijn 
oma had altijd gelijk!

Weinig voeren
Het klopt dat karpers koudbloe-
dig zijn en dat de stofwisseling 
afneemt naarmate het water 
afkoelt. De vissen hebben in de 
herfst goed gebunkerd en ver-
trouwen op hun vetlaag om de 
winter door te komen. Presenteer 
je daarentegen een klein, smake-
lijk en makkelijk hapje, dan maak 
je nog steeds goede kans. Hard 
voeren heeft geen zin, het kan 
zelfs tegen je werken. Beter is het 
om veel plekjes te maken met 
een heel klein beetje voer, denk 
aan een hoeveelheid zo groot als 
een pingpongbal. Ik maak graag 
gebruik van vermalen zoete maïs, 
geweekt wit brood, mini-pellets, 
maden, verpulverde boilies en 
een scheutje siroop of dip. Eigen-
lijk voer je in de winter zoals 
penvissers dat het hele jaar door 
doen, ik vis echter in de winter 
ook met het vastloodsysteem. 
Dan kan ik met twee hengels vis-
sen en ben ik efficiënter bezig. 
Gebruik tussen haakjes altijd een 
kort rigje, 7-10 cm.

Ook koeten lusten miniboilies
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Wintergoud voor doorbijters

Eigen kant
In de winter kan het echt om 
meters draaien. Er kan een kudde 
vissen op 3 meter van je haakje 
liggen die nooit een vinslag zul-
len geven om je aas te bereiken. 
Zelfs niet als ze het waarnemen. 
Met die wetenschap op zak hoef je 
dus geen kilometers te zeulen en 
te struinen met al je spullen. Leg 
je haak voor de neus van een vis, 
dan is er een kans dat je ‘m vangt. 
Het is dus essentieel dat je vaak 
verkast en inderdaad soms maar 
een paar meter. Uiteraard is het 
belangrijk dat je dit allemaal heel 
rustig en voorzichtig doet, tenzij 
je ver uit de kant vist. Ik vis in de 
winter eigenlijk altijd onder mijn 
eigen kant en laat het lood gewoon 
heel voorzichtig zakken en probeer 
hiermee eventueel aanwezige vis-
sen niet te laten schrikken.

Drijfvuil
Vissen die niet zwemmen verbrui-
ken geen energie, of nauwelijks 
dan. Weer zo’n feitje dat we in 
ons voordeel kunnen gebruiken! 
Vissen die hun thuisbasis heb-
ben op boezemwater zoals de 
Amstel en aangrenzende grachten 
en kanalen hebben het hele jaar 

door te maken met scheepvaart. 
De beroepsvaart gaat gewoon 
door in de winter en soms zie je 
het water in de grachten plots 
een decimeter zakken en weer 
stijgen wanneer er een kilometer 
verderop een aak passeert. Het 
water beweegt dus de vissen ook. 
En een vis die beweegt verbruikt 
energie en zal dat moeten aanvul-
len. Dat is onze winst! Tegelijker-
tijd is vriend karper ook niet op 
zijn achterhoofd gevallen en zal 
ook op boezemwater de winter 
proberen door te komen in ‘luwe’ 
hoekjes. En die zijn vaak makkelijk 
te vinden… Zoek naar de hoekjes 
met het meeste drijfvuil…

Positive thinking
Zoeken, zoeken en nog eens zoe-
ken, het kost een hoop tijd. Naast 
die eerder genoemde warme 
muts is doorzettingsvermogen 
echt het belangrijkste ingrediënt 
om succes te hebben in de winter. 
Zelfs als je ‘weet’ waar de vis ligt, 
wil het nog niet zeggen dat je ze 
vangt. Hoe vaak heb ik het niet 
meegemaakt dat ik na 15 minuten 
wilde verkassen en mijn lood bin-
nen draaide daarbij een karper 
rakend? Ontelbare keren! Een 

Een winterbommetje, tijdens de dril kwamen 2 karpers ‘kijken’ wat er aan de hand was

Uit een luw vuilhoekje weggeplukt

dikke kolk in het water en kans 
verkeken. Heel zuur, maar eigen-
lijk ook weer niet. De kans is groot 
dat de vis 5 meter verderop weer 
op de bodem gaat liggen chil-
len en het hele voorval allang is 
vergeten. Sterker nog, om de één 
of andere reden liggen karpers 
bij elkaar in de winter, dus laat je 
er eentje schrikken dan weet je 
genoeg! Positive thinking.

Wintergoud!

Nog één tip!
Wees echt supervoorzichtig met 
winterkarpers. Als de gevoelstem-
peratuur onder nul ligt, ga dan niet 
lopen hannesen met een fototoe-
stel. De kans dat de huid bescha-
digt is erg groot en als de kieuwen 
bevriezen dan is het ‘game over’ 
voor het beestje. Veel succes 
enne… Vergeet je muts niet! 666
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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 hengel-
sportgeschenk beschikbaar gesteld door de 
 Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Zijn wij dat?’-nieuws vorige editie:

De vissers 
uit de vorige 
‘Zijn wij dat?’ 
hebben zich 
gemeld, de heer 
A.G. Ghinea 
en zijn 
schoonvader 
hebben een 
cadeaubon 
thuis gestuurd 
gekregen. 
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SLS DLX 970 FD | FS
• ELEGANT DESIGN IN MATTE BLACK
• 40 STOPS MICRO FRONTDRAG
• FOLDABLE HANDLE
• 9 (8+1) BALL BEARINGS
• WOODEN KNOB 

NEW

SLS DLX 970 FD
• ELEGANT DESIGN IN MATTE BLACK
• 40 STOPS MICRO FRONTDRAG
• FOLDABLE HANDLE
• 9 (8+1) BALL BEARINGS• 9 (8+1) BALL BEARINGS
• WOODEN KNOB 

NEW
• 9 (8+1) BALL BEARINGS
• WOODEN KNOB 

facebook.com/MADcarpfishing

youtube.com/DAMtackle

dam.de

QUICK® SLS DLX 970 FD
ABS-graphite body | Brass wormshaft 
oscillating system | 6mm stainless 
steel main shaft | Ultra slow oscillati-
on | 40 stops micro adjustable front-
drag | Multi disc carbon frontdrag 
400m/0,35mm line capacity | uvm.

QUICK® SLS DLX 970 FS
ABS-graphite body | Brass wormshaft 
ultra slow oscillating system | 6mm 
stainless steel main shaft | 40 stops 
micro adjustable multi disc carbon 
frontdrag | Micro adjustable freespool  
400m/0,35mm Schnurfassung | uvm.

DELUXE VERSIONS OF THE POPULAR SLS



  

Koop nú met korting tickets via www.visma.nl!

Nieuwe stijl!

Volg het laatste nieuws op
www.visma.nl of op

/HengelsportbeursVisma

3  - 4 - 5 MAART 2017 | ROTTERDAM AHOY
De grootste en meest complete hengelsportbeurs!


