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Beste leden,

De�tijd�vliegt,�we�zijn�alweer�halverwege�het�jaar�
en�de�dagen�zijn�weer�lekker�lang.�Gedurende�de�
zomermaanden�viert�de�sportvisserij�in�Amsterdam�
hoogtij,�groene�tentjes�met�serieus�ogende�man-
nen�sieren�de�oevers�van�de�grote�plassen.�Kleine�
jongens�lopen�te�pielen�met�een�vast�stokje�of�een�
stiekem�kruisnetje,�hippe�gasten�mogen�hun�shadjes�
weer�laten�zwemmen�nu�het�roofvisseizoen�van�start�
is,�oude�baasjes�bedienen�nog�maar�een�keer�hun�
vaste�stokken�en�verschalken�brasem�na�brasem.�
Vissen�leeft�in�Amsterdam!�En�juist�daarom�is�het�
zo�belangrijk�dat�iedereen�deze�editie�van�VISSEN�
magazine�goed�doorleest!

Er�staan�veel�veranderingen�op�stapel�bij�de�AHV,�
dit�blad�staat�er�boordevol�mee.�Het�belangrijkste�
is�eigenlijk�wel�dat�de�vereniging�op�zoek�is�naar�
nieuwe�vrijwilligers�die�de�AHV�een�warm�hart�
toedragen�en�bereid�zijn�zich�in�te�zetten�voor�de�
vereniging.�Op�2�juli�is�er�de�Algemene�Ledenverga-
dering,�daarin�wordt�een�nieuwe�ledenraad�gekozen,�
dat�is�het�hoogste�orgaan�binnen�de�vereniging.�
Ieder�AHV-lid�heeft�stemrecht�dus�zorg�dat�je�er�bij�
bent!�Uit�de�nieuwe�ledenraad�wordt�dan�een�nieuw�
bestuur�gekozen.�Maar�ook�zijn�er�diverse�functies�
binnen�allerlei�commissies�te�vullen.�Ik�zit�zelf�in�de�
Karpercommissie,�een�leuke�groep�objectieve�men-
sen,�en�ik�kan�je�zeggen�dat�het�enorm�veel�voldoe-
ning�geeft�om�zaken�gedaan�te�krijgen�voor�de�leden�
van�de�vereniging.

Naast�al�dit�belangrijke�verenigingsnieuws,�ook�een�
aantal�leuke�artikelen�van�AHV-leden.�Max�Blanken-
zee�herkende�zichzelf�als�de�gefotografeerde�visser�
uit�de�laatste�‘Ben�ik�dat?’�en�besloot�meteen�maar�
een�artikel�te�schrijven.�Dennis�Scherjon�beleeft�een�
Fabeltjeskrant�avontuur�en�ikzelf�heb�een�vertelling�
geschreven�over�paaiende�karpers�voorzien�van�
foto’s�die�een�aantal�trouwe�leden�mij�toezonden.

En�doe�ook�even�mee�aan�de�AHV�enquête!�Die�vind�
je�op�bladzijde�9.�Voor�nu�wens�ik�iedereen�als�altijd�
veel�visplezier�en�geniet�van�al�het�moois�dat�onze�
prachtige�stad�te�bieden�heeft!� 666

Rolf Bouman, hoofdredacteur
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Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 2 juli 2014 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in 
De Burcht nabij Artis. Ieder lid van de AHV wordt hierbij uitgenodigd. 
Meer informatie op bladzijde 7.
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ZOEF!
Ik fiets de stad uit en de polder in, mijn struinspulletjes in de 

fietstassen en de hengel op mijn fietsframe gebonden. Na een zeer 

drukke werkweek, gecombineerd met een hectisch gezinsleven, heb 

ik even wat tijd aan de waterkant nodig. Met maar een paar uurtjes 

vrije (vis-)tijd, ga ik graag met de fiets op pad. Op het stalen ros zie 

ik meer en vind ik sneller de interessante plekjes en kan zo in weinig 

tijd toch een mooie karper vangen. Tenminste, als ik mijn best doe!

Dennis Scherjon

Na�een�aantal�minuten�fietsen�
ben�ik�bij�een�interessant�ogend�
plekje,�een�afwateringspijp�van�
weilanden.�Een�handvol�gebro-
ken�en�vermalen�boilies�gaat�
naast�het�pijpje�het�water�in.�Ook�
strooi�ik�wat�in�de�stroming�van�
de�pijp�die�het�water�van�het�wei-
land�afvoert.�Zo�maak�ik�snel�een�
geurspoor�door�de�sloot.�Dat�ligt�
er�mooi�bij!�Hier�kom�ik�straks�

wel�weer�terug.�Snel�weer�op�de�
fiets�op�zoek�naar�een�volgend�
interessant�plekje.�In�de�weilan-
den�is�een�koppeltje�scholeksters�
op�zoek�naar�wormen�en�ander�
lekkers.�Ze�springen�steeds�door�
het�hoge�gras�heen�en�weer.�De�
lente�is�duidelijk�begonnen.�Dan�
ineens�zie�ik�in�mijn�ooghoek,�
vlak�onder�de�kant,�een�schub-
karper�azen.�Ik�voer�voorzichtig�

een�meter�of�twee�naast�de�vis�
en�wacht�af…

Poldertorpedo
De�vis�heeft�al�snel�door�dat�er�
wat�te�halen�valt�en�gaat�vrolijk�
op�de�plek�‘staan’�azen.�Ik�tuig�
mijn�penhengel�op�en�doe�een�
broodvlok�aan�de�haak�en�laat�
mijn�aas�heel�subtiel�een�kleine�
halve�meter�naast�de�vis�zakken.�
Het�pennetje�gaat�rustig�staan.�De�
vis�draait�over�de�voerplek.�Mijn�
geduld�wordt�op�de�proef�gesteld,�
want�de�vis�is�alleen�gefocust�
op�het�boiliekruim.�Om�de�zaken�
een�beetje�te�versnellen�haal�ik�
voorzichtig�op�en�probeer�twee�
mestpiertjes�op�de�haak.�Deze�
laat�ik�heel�voorzichtig�een�kleine�
twintig�centimeter�voor�zijn�kop�
zakken.�De�vis�ziet�de�wormpjes,�
zwemt�naar�voren,�een�ruime�tik�
op�het�pennetje�verraadt�dat�hij�
het�gepakt�heeft.�Ik�sla�aan�en…�
HOPPA!�Hangen!�Na�een�korte,�
stevige�dril�mag�ik�een�mooie�pol-
dertorpedo�mijn�net�in�loodsen.�
Na�een�bezoekje�op�de�onthaak-
mat�waarbij�ik�het�haakje�verwij-
der,�mag�hij�weer�zwemmen.

Ik�pak�weer�in�en�fiets�verder�
op�zoek�naar�een�nieuwe�plek.�
Ik�kom�bij�een�duiker�waar�ik�al�
eerder�heb�gevist�en�besluit�ook�
hier�te�voeren.�Dit�plekje�is�echt�
een�hotspot!�Er�ligt�namelijk�een�
kuiltje�naast�de�duiker�die�onder�
de�weg�door�loopt.�Hier�verzamelt�
zich�altijd�wel�wat�vuil�en�drie�
maal�raden�wie�daar�wel�eens�
langs�zwemt�om�te�kijken�of�er�
wat�eetbaars�tussen�ligt?�Dus�wat�
kruim�in�het�kuiltje�en�een�handje�
er�omheen.�Het�wegdek�boven�de�
duiker�verbindt�de�weg�met�een�
stuk�weiland�waar�aan�de�rand�
struiken�en�bomen�staan.�Ik�heb�
het�idee�dat�er�vroeger�een�huis�
heeft�gestaan�en�dat�dit�de�over-
blijfselen�zijn�van�wat�ooit�was.�

Tussen�deze�struiken�zag�ik�de�
vorige�keer�een�haas�lopen.�Door-
dat�ik�stil�zat,�kon�ik�hem�goed�
bekijken.�Een�hap�uit�zijn�oor�als�
dank�voor�het�vechten�met�andere�
mannetjes�maakt�hem�heel�her-
kenbaar.�Ik�probeerde�hem�op�de�
foto�te�krijgen,�maar�een�voorbij�
rijdende�tractor�gooide�roet�in�het�
eten.�Het�beest�schrok�van�het�luid�
brommende�monster,�haas�weg�
en�waarschijnlijk�de�aanwezige�vis�
ook.�Jammer!

Zwalken
Het�volgende�plekje�is�een�split-
sing�van�twee�sloten.�Links�op�de�
hoek�wat�voer�en�natuurlijk�rechts�
ook.�Je�weet�immers�nooit�van�
welke�kant�ze�komen�zwemmen.�
Na�deze�voerbeurt�terug�naar�het�

duikertje�en�ik�tuig�mijn�hengel�
op,�even�proberen�of�er�al�wat�
op�het�voerplekje�zwemt.�Na�een�
paar�minuten�begint�mijn�penne-
tje�iets�te�‘zwalken’,�een�duidelijk�
signaal�dat�er�zich�iets�op�de�stek�
bevindt.�Het�pennetje�wipt�iets�
omhoog�om�dan�resoluut�onder�
water�te�verdwijnen.�Ik�sla�aan�en�
een�wild�spartelend�schubje�pro-
beert�zich�van�de�haak�te�ontdoen.�
Hij�presteert�het�zelfs�om�een�keer�
tijdens�de�dril�een�salto�te�maken!�
Wat�een�wildebras.�Na�een�poosje�
gaat�hij�op�zijn�flank�en�is�hij�klaar�
voor�het�net.�Als�dank�voor�de�
mooie�dril�mag�hij�op�de�foto.�Op�
het�moment�dat�ik�voor�de�camera�
zit,�komt�een�haas�vlak�voor�mijn�
mat�langs�rennen.�De�vis�gaat�
snel�terug�en�ik�sluip�naar�mijn�
spulletjes.�Na�een�paar�minuten�
komt�de�haas�weer�langs.�Hij�stopt�
even,�kijkt�naar�mij�alsof�hij�wil�
inschatten�of�ik�gevaarlijk�ben.�
Vrijwel�meteen�sprint�hij�dan�weer�
weg�de�struiken�in.�Een�buizerd�
vliegt�voorbij,�die�had�de�haas�dus�
gezien�en�de�haas�hem.�Omdat�
de�zon�nog�zo�lekker�schijnt�blijf�
ik�nog�even�zitten�en�probeer�wat�
vissen�op�de�foto�te�zetten�die�
ook�van�de�zon�genieten�op�de�
ondiepe�plekjes.

Dag Zoef!
Dan�zie�ik�voorzichtig�de�haas�uit�
de�struiken�tevoorschijn�komen,�hij�
gaat�rustig�voor�me�zitten.�Het�lijkt�

Het pennetje loopt 

langzaam weg, ik 

sla aan, een salto, 

een vis in het net!

Zoef komt dichterbij

Terug naar moeder de vrouw…

net�alsof�hij�wil�zeggen:�‘Nu�is�je�
kans,�maak�maar�een�paar�foto’s,�
het�mag�wel�hoor!’�Al�klikkend�
met�de�camera�geniet�ik�van�het�
moment.�Ik�herken�de�haas�aan�de�
hap�uit�zijn�oor.�Blijkbaar�woont�hij�
hier.�Ik�krijg�nog�een�paar�kansen�
om�‘ZOEF’�op�de�plaat�te�zetten.�Zo�
noem�ik�hem�omdat�hij�mij�doet�
denken�aan�die�haas�uit�de�Fabel-
tjeskrant,�net�zo�een�druktemaker.�
Hij�stuift�voorbij�om�dan�eventjes�
te�gaan�zitten.�Om�vervolgens�als�
een�gek�heen�en�weer�te�rennen.�
Voorjaarskolder?
Dan�komt�in�de�verte�zijn�vrouwtje�
aan�lopen.�Zij�blijft�op�afstand�en�
lijkt�te�willen�zeggen�dat�hij�maar�
mee�moet�komen.�Zoef�draait�
zich�om,�springt�omhoog,�schudt�
zijn�natte�poten�van�het�gras�wat�
droog�en�huppelt�naar�zijn�vrouw-
tje.�Samen�springen�ze�verder�het�
weiland�in.�Dag�Zoef!�Leuk�je�te�
ontmoeten…

Ik�heb�nog�even�langs�die�sloot�
zitten�genieten�van�deze�voor-
jaarsochtend.�Het�kan�zo�simpel�
zijn!�Dit�is�waarom�ik�naar�de�
waterkant�ga.�Niet�alleen�maar�om�
te�vissen,�maar�ook�gewoon�om�
te�genieten�van�alle�mooie�dingen�
om�me�heen,�ook�al�zijn�die�soms�
zo�klein.�Zoef�wees�me�er�maar�
weer�eens�op!�Geniet�als�je�aan�
de�waterkant�zit�en�kijk�eens�om�
je�heen.�Vissen�is�meer�dan�alleen�
maar�vangen!� 666

Ik zie ze azen, hoe simpel kan genieten zijn?
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Voor�je�ligt�een�bijzonder�num-
mer�van�VISSEN.�Het�blad�staat�
voor�een�deel�in�het�teken�van�
de�op�2�juli�aanstaande�te�hou-
den�Algemene�Ledenvergade-
ring.�Tijdens�deze�vergadering�
wordt�een�nieuwe�ledenraad�
gekozen�die�op�haar�beurt�een�
nieuw�bestuur�kiest�uit�haar�
midden.�In�dit�blad�vind�je�de�
agenda�van�de�Algemene�Leden-
vergadering�en�informatie�hoe�
je�kandidaat�te�stellen�voor�het�
bestuur,�de�ledenraad�en�de�
commissies.

De�AHV�wil�een�organisatie�zijn�
van�en�voor�haar�leden.�Het�is�
daarom�nodig�dat�leden�op�aller-
lei�manieren�actief�zijn�binnen�
de�club.�Laat�zien�dat�je�de�AHV�

een�warm�hart�toedraagt�en�kom�
naar�de�Algemene�Ledenverga-
dering.�Word�actief�binnen�de�
AHV!

Eind�april�werd�de�AHV�gecon-
fronteerd�met�vragen�van�de�
Partij�voor�de�Dieren�aan�Bur-
gemeester�en�Wethouders�van�
Amsterdam�om�de�hengelsport�
in�de�regio�Amsterdam�te�ver-
bieden.�Een�nieuwe�gemeente-
raad�is�inmiddels�aan�het�roer,�
en�dus�met�nieuwe�wethouders.�
De�oproep�haalde�het�lande-
lijk�nieuws�en�veroorzaakte�de�
nodige�onrust.

Deze�ontwikkeling�vraagt�om�
een�sterk�nieuw�bestuur�dat�in�
gesprek�gaat�met�de�Amster-

damse�politieke�partijen�om�
duidelijk�te�maken�dat�voor�heel�
veel�Amsterdammers�vissen�een�
fijne�vrijetijdsbesteding�is.�Maar�
ook�dat�de�hengelsport�econo-
misch�een�flinke�bijdrage�levert�
aan�de�samenleving�en�het�
psychisch�welbevinden�van�vele�
mensen�bevordert.

Wil�je�meer�weten�over�de�ver-
eniging?�Kijk�dan�op�onze�web-
site�www.ahv.nl�of�kom�langs�
op�het�AHV-kantoor,�Beethoven-
straat�178,�1077�JX�Amsterdam,�
tel:�020�-�626�49�88�of�mail�mij�
op�voorzitter@ahv.nl�� 666

Ton van der Meché
interim voorzitter

Nieuws van de 
bestuurstafel

6

Nie
uws

SloTerplaS - wedSTrIjdnIeuwS

Op 18, 19 en 20 april 2014 vond de karperkoppelwed-
strijd aan de Sloterplas weer plaats, de voorjaars-
editie. Aan animo van de deelnemers heeft het niet 
gelegen, het was wederom een sportieve bedoening. 
Helaas werd er geen enkele karper gevangen. De 
organisatie laat dat natuurlijk niet op zich zitten! Op 
3, 4 en 5 oktober vindt de najaarseditie plaats en dan 
moet er gewoon gevangen gaan worden. De organisa-
tie bestaat ook dan weer uit: Herman Sentrop, Simon 
Engels, Siegfried Couvee, Gerry van der Slink en Bob 
van Aken.

De organisatie wil graag de sponsors bedanken: Martin SB, Hengelsport Amstelveen, Hengelsport 2000, Hengelsport 
Willem, Pollard Baits, OADA Baits, Diamondbaits, Animal Attraction, Carpleader, Carpleader Baits, Hermanator en  
Hengelsport de Snoekbaars uit Almere. 

Speciale dank gaat uit naar de mensen van het AHV-kantoor: Martin van Haeften, Brenda van der Monde en Alice 
Sluiter alsmede Rolf Bouman van het VISSEN magazine.

Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering

aan de organisatie lag het niet

Voorafgaand�aan�de�Algemene�Ledenvergadering�
van�de�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging�zal�
Marco�Kraal,�één�van�de�presentatoren�van�VIS-TV,�
een�lezing�verzorgen�met�als�onderwerp:�‘Terug�
naar�Mokum’.

Datum:�� 2�juli�2014
Locatie:� De�Burcht
� � Henri�Polaklaan�9
� � 1018�CP�Amsterdam
Telefoon: � 020�-�624�11�66
Tijd:� �19:00�uur�(zaal�open�vanaf�

18:00�uur)
Bereikbaarheid OV: � �Tramlijnen�9�en�14,�halte�Artis,�

5�minuten�lopen
Parkeren:� �Parkeergarage�Markenhoven,�

Anne�Frankstraat�220,�1011�
MP�Amsterdam.�Vervolgens�5�
minuten�lopen�richting�Plan-
tage�Parklaan.�Een�zijstraat�
hiervan�is�de�Henri�Polaklaan.�
Betaald�parkeren�op�straat�is�
ook�mogelijk.�Parkeren�bij�Artis�
is�erg�duur.�

Op woensdag 2 juli 2014 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in De 

Burcht nabij Artis. Ieder lid van de AHV wordt hierbij uitgenodigd. Om toegang 

te krijgen dient u uw geldige AHV VISpas én een legitimatiebewijs te tonen.

Programma
6�18:00�uur�zaal�open
6�19:00�lezing�Marco�Kraal
6�20:15�Algemene�Ledenvergadering
6��Na�de�ALV�komen�de�nieuw�gekozen�Ledenraads-

leden�bijeen�en�kiezen�een�nieuw�bestuur.

LET�OP:�Vanwege�de�controle�op�de�AHV�VISpas�en�
legitimatie�verzoeken�wij�u�tijdig�aanwezig�te�zijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering
6��Opening
6��Notulen�Algemene�Ledenvergadering�van�8�mei�

2012
6��Benoeming�3�leden�ter�lezing�van�de�notulen�van�

de�huidige�Algemene�Ledenvergadering
6��Verslag�bestuur�sinds�17�december�2013
6��Blik�in�de�toekomst
6��Verkiezing�Ledenraad
6��Verkiezing�Kascontrolecommissie
6��Verkiezing�4�leden�en�4�plaatsvervangende�leden�

Commissie�van�Beroep
6��Rondvraag
6��Sluiting 666

Marco Kraal In ZIjn eleMenT

De AHV heeft VIS-TV presentator Marco 
Kraal bereid gevonden op de Algemene 
Ledenvergadering een lezing te verzorgen. 
Marco is zijn carrière bij ’de Amsterdamse‘ 
begonnen en is altijd lid gebleven van de 
AHV. Hoewel hij in binnen- en buitenland vist, 
is hij steeds regelmatiger in Amsterdam en 
omgeving aan te treffen. Marco zal ingaan op 
de visserij, veel tips geven, maar ook ingaan 
op het belang van een sterke hengelsport-
vereniging als basis voor een gezonde en 
aantrekkelijke visstand.



vissen, nummer 3, juni 2014magazine

Knip
 uit

, stu
ur i

nAHV enquête

9

Ik vis met name op:
�witvis
�karper
� roofvis
� zeevis
� ik�vis�niet�

Ik ben lid van de AHV omdat ik:
� in�Amsterdam�woon�of�dichtbij
� �op�water�wil�vissen�dat�niet�is�ingebracht�in�de�

landelijke�lijst
�mee�wil�doen�aan�activiteiten�van�de�AHV
�het�blad�VISSEN�wil�ontvangen�

Ik lees het blad VISSEN:
�nooit
�soms
�altijd�

Favoriete rubrieken VISSEN:
�artikelen
�Van�de�bestuurstafel
�Amsterdam,�de�diepte�in…
�Ben�ik�dat?
�geen�favoriet

Ik vind de nieuwe website van de AHV:
�prima
�geen�wezenlijk�verschil�met�de�vorige
�slecht
�geen�mening

In VISSEN moet meer aandacht zijn voor:
�verenigingsnieuws
�vistechnieken
�beschrijving�viswater
�visverhalen�van�leden
�productinformatie
�niks�veranderen,�prima�zo�

Binnen de AHV moet meer aandacht komen voor:
�verkrijgen�van�nieuwe�visrechten
�behoud�van�visrechten
� jeugdactiviteiten
�waterkwaliteit
�visstand�(o.a.�uitzettingen)
�controle�langs�de�waterkant
�bereikbaarheid�van�het�viswater�

Ik heb interesse in:
�de�ledenraad
�de�Wedstrijdcommissie
�de�Karpercommissie
�de�Commissie�Waterbeheer
�het�organiseren�van�jeugdactiviteiten
�een�bestuursfunctie
�geen�interesse

Stuur�de�ingevulde�enquête�voor�10�juli�2014�op�naar�
de�AHV:
Beethovenstraat�178,�1077�JX�Amsterdam.�In�een�
volgende�editie�van�VISSEN�magazine�en�op�de�web-
site�zullen�de�resultaten�worden�gepubliceerd. 666

Het bestuur van de AHV wil graag weten wat er onder de leden leeft. Wat zij 

verwachten van de AHV en waar zij zich voor willen inzetten om er voor te zorgen 

dat de AHV een bloeiende vereniging blijft. Door middel van deze korte enquête 

probeert het bestuur hiervan een beeld te krijgen. Het invullen van de enquête 

kost maar weinig tijd. Onder de inzenders worden vijf dagvergunningen voor de 

Kweekvijvers verloot. Online invullen kan ook, surf dan naar www.ahv.nl en kies 

voor de AHV enquête op de hoofdpagina.

✄

Naam�deelnemer�enquête:�..............................................................................................................................................................................................
Lidnummer�(zie�VISpas):�................................................................................................................................................................................................... �
Leeftijd�deelnemer�enquête:�...........................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:�....................................................................................................................................................................................................................
Emailadres:�..................................................................................................................................................................................................................................

Vink de rondjes aan die van toepassing zijn, meerdere antwoorden mogelijk!
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Roberts bevindingen
De�afgelopen�jaren�heb�ik�grote�
veranderingen�waargenomen,�het�
water�is�veel�helderder�geworden.�
Waar�in�het�verleden�het�zicht�
bijna�nul�was,�was�dat�het�afgelo-
pen�voorjaar�ruim�6�meter!�Uniek�
voor�een�stedelijke�omgeving.

De�flora�en�fauna�is�ook�veran-
derd.�De�meest�recente�grote�ver-
andering�is�de�komst�van�de�exo-
tische�grondels,�en�dan�met�name�
de�zwartbekgrondel.�In�het�ver-
leden�zag�ik�tijdens�mijn�duiken�
veel�jonge�snoek�en�snoekbaars�
in�de�Sloterplas.�De�laatste�jaren�
viel�mij�op�dat�de�zwartbekgron-
del�sterk�in�aantal�toeneemt�en�
tegelijkertijd�het�aantal�jonge�roof-
vissen�minder�groot�is�dan�voor-
heen.�Grondels�zijn�broedrovers,�
zou�dat�het�verband�zijn?�Ik�kan�
het�niet�bewijzen�maar�mijn�ver-
moedens�zijn�zeer�sterk.�Wat�heeft�
de�sportvisserij�hiermee�te�maken,�
zult�u�zich�afvragen?�Witvissers�
die�met�maden�of�wormen�op�de�
Sloterplas�vissen,�zullen�gemerkt�
hebben�dat�de�zwartbekgrondel�
zich�eenvoudig�laat�vangen.�En�
dat�de�vangst�van�bijvoorbeeld�

voorn�en�brasem�vooral�bestaat�
uit�grotere,�oudere�exemplaren.�
Een�teken�aan�de�wand?

Maarten Flikweert
De�Nederlandse�natuur,�en�met�
name�het�aquatische�milieu,�krijgt�
in�toenemende�mate�te�maken�
met�exoten,�waarvan�sommige�
invasief�blijken�te�zijn.�De�quag-
gamossel,�de�Amerikaanse�rivier-
kreeft�en�de�zwartbekgrondel�zijn�
hier�voorbeelden�van.�Omdat�deze�
exoten�een�net�iets�andere�rol�
spelen�in�het�ecosysteem�dan�de�
inheemse�fauna,�kunnen�ze�een�
grote�invloed�uitoefenen�op�hun�

omgeving.�De�sportvisser�zal�hier�
rekening�mee�moeten�houden,�
aanpassen�luidt�het�devies!
De�eerste�zwartbekgrondel�werd�
in�2004�gevangen�bij�de�Lek.�Inmid-
dels�is�de�soort�wijdverbreid�in�
Nederland.�Samen�met�Robert�
heb�ik�contact�gezocht�met�twee�
onderzoekers;�Arthur�de�Bruin�van�
RAVON�en�www.blikonderwater.nl�
en�Niels�Schrieker�van�de�stichting�
Anemoon.�En�gezamenlijk�zijn�we�
tot�het�volgende�onderzoekstra-
ject�gekomen:

Het plan
Samen�met�Robert�legt�een�aan-
tal�duikers,�ieder�zaterdag,�drie�
onderwatertrajecten�af�in�de�
Sloterplas.�De�deelnemende�dui-
kers�van�ondermeer�duikcentrum�
Down�Under,�hebben�inmiddels�
van�Arthur�de�Bruin�een�cursus�
visherkenning�gehad�en�zijn�inge-
licht�over�hoe�er�het�best�geteld�
kan�worden.�Voorts�wordt�er�
gekeken�of�er�‘snoekbaarsnesten’�
zijn�en�hoe�die�er�bij�liggen�én�of�
er�op�juist�die�plekken�meer�gron-
dels�voorkomen.�Het�uiteindelijke�
doel�is�inzicht�te�krijgen�in�hoe-
verre�de�zwartbekgrondel�debet�
is�aan�het�afnemende�roofvisbe-
stand�van�de�Sloterplas.�Wordt�
vervolgd! 666

De onderwaterwereld 
van de Sloterplas
Robert van der Hoek duikt sinds 1989 regelmatig 

in de Sloterplas, al meer dan 500 keer! Dankzij zijn 

informatie en die van vele andere Sloterplasduikers, 

krijgt de AHV een steeds beter beeld van de 

veranderingen die plaatsvinden. Maarten Flikweert is 

de bioloog van de AHV en zit tevens in de Commissie 

Waterbeheer.

Maarten Flikweert en Robert van der Hoek

Zwartbekgrondel Sloterplas (Foto: jacob leloux)
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Profiel bestuur en ledenraad
De Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) is één van de grootste sportverenigingen 

van Amsterdam. De AHV verzorgt de vergunningen voor zo’n 13.000 leden, organiseert 

wedstrijden, schoollessen, etc. Wettelijk is de AHV ook verantwoordelijk voor het 

visstandbeheer in ruim 5000 ha viswater in en rond Amsterdam, waar onze leden mogen 

vissen. De AHV beschikt over een eigen verenigingskantoor, waar vier medewerkers service 

aan de leden bieden.

Profiel ledenraad
De�ledenraad,�waar�maximaal�60�
gekozen�leden�zitting�in�hebben,�
vertegenwoordigt�de�Algemene�
Ledenvergadering�als�hoogste�
orgaan�van�de�AHV.�Voor�de�
dagelijkse�gang�van�zaken�is�
het�bestuur�verantwoordelijk,�
bestaande�uit�voorzitter,�secretaris�
en�penningmeester,�aangevuld�
met�bestuursleden�verantwoorde-
lijk�voor�bijvoorbeeld�jeugd,�wed-
strijden,�controle,�visstandbeheer�
en�specifieke�visdisciplines.
In�de�huidige�ledenraad�is�plek�
voor�personen�die�een�positieve�
bijdrage�kunnen�leveren�aan�het�
behartigen�van�de�belangen�van�
de�leden�van�de�vereniging.�Denk�
hierbij�aan�voldoende�viswater,�
een�gezonde�visstand�en�dat�de�
AHV�een�belangrijke�gespreks-
partner�blijft�in�het�dynamische�
speelveld�van�de�hengelsport,�
natuur-�en�waterbeheer�en�poli-
tiek.�Daarnaast�zijn�er�praktische�

zaken�die�in�de�ledenraad�worden�
besproken,�zoals�het�vaststel-
len�van�het�jaarverslag�en�de�
begroting�inclusief�de�hoogte�
van�de�contributie.�Als�lid�van�
de�ledenraad�heb�je�dus�invloed.�
Samen�met�andere�betrokken�
leden�bepaal�je�de�koers.�Je�bent�
sparringpartner�van�het�bestuur.�
Het�is�een�leuke�club�waarin�ieder-
een�dezelfde�passie�deelt�en�dat�
schept�een�band.�Het�is�bovendien�
leerzaam�omdat�je�ervaart�hoe�
de�hengelsport�georganiseerd�is�
en�welke�actuele�onderwerpen�er�
spelen.�Het�lidmaatschap�van�de�
ledenraad�is�een�serieuze�verant-
woordelijkheid,�maar�omdat�je�het�
samen�doet�is�de�investering�in�tijd�
beperkt.�De�ledenraad�vergadert�
minimaal�twee�maal�per�jaar�op�
een�doordeweekse�avond.�

Profiel bestuur
Als�lid�van�het�bestuur�stuur�je,�
afhankelijk�van�je�portefeuille,�

een�of�meerdere�commissies�aan�
met�enthousiaste�vrijwilligers.�Als�
bestuurslid�onderhoud�je�ook�de�
contacten�met�gemeenteambtena-
ren,�stadsdeelbestuurders,�pers,�
hengelsportwinkeliers,�collega’s�
van�andere�hengelsportvereni-
gingen�en�de�federatie�MidWest�
Nederland.�Samen�bouw�je�aan�
een�sterke�regionale�en�landelijke�
hengelsportorganisatie,�die�de�
verdere�groei�van�de�hengelsport�
ondersteunt.�Vele�handen�maken�
licht�werk.�Het�bestuur�bestaat�
idealiter�uit�5�tot�7�personen�die�
taken�verdelen�zodat�werk,�hobby�
en�bestuurswerk�prima�gecombi-
neerd�kunnen�worden.�Het�kantoor�
bestaat�uit�ervaren�mensen�die�
zelfstandig�de�dagelijkse�gang�van�
zaken�afhandelen.�Commissies�en�
vrijwilligers�zorgen�voor�input�voor�
beleid�en�organiseren�activiteiten.�
Als�lid�van�het�bestuur�ben�je�voor-
namelijk�bezig�met�besturen�op�
hoofdlijnen.�

De�AHV�verwacht�van�een�
bestuurslid�resultaatgerichtheid�
en�inlevingsvermogen�naar�leden�
en�vrijwilligers.�Een�bestuurslid�
voelt�zich�thuis�bij�de�vereniging,�
kan�effectief�communiceren�naar�
de�medewerkers,�leden�en�vrijwil-
ligers,�met�gevoel�voor�verhou-
dingen.�Een�bestuurslid�kan�goed�
samenwerken,�effectief�aansturen�
en�inspireren.

Meld je aan!
Voor�zowel�de�ledenraad�als�het�
bestuur,�zijn�we�op�zoek�naar�
nieuwe�enthousiaste�leden.�Als�
lid�van�de�ledenraad�adviseer�
en�controleer�je�het�bestuur.�De�
ledenraad�komt�gemiddeld�2�x�per�
jaar�bijeen.�Als�lid�van�het�bestuur�
ben�je�verantwoordelijk�voor�
de�dagelijkse�gang�van�zaken,�
de�aansturing�van�de�medewer-
kers,�het�huishoudboekje�van�de�
vereniging�en�de�contacten�met�
de�omgeving.�Het�bestuur�komt�

minimaal�1�x�per�maand�bijeen.�
Wat�kun�jij�verwachten�van�een�
functie�als�bestuurslid�of�leden-
raadslid?�Een�dynamische�omge-
ving�waarin�je�veel�goed�kan�doen�
voor�de�leden�van�de�AHV.�De�
maatschappelijke�waarde�van�het�
creëren�en�in�stand�houden�van�
vismogelijkheden�in�Amsterdam�
is�voor�veel�inwoners�uit�de�stad,�
en�daarbuiten,�enorm�belangrijk.�
Je�bent�in�staat�je�netwerk�op�
hengelsportgebied�flink�uit�te�brei-
den.�Je�wordt�goed�geïnformeerd�
over�alles�wat�met�de�hengelsport�
te�maken�heeft,�zowel�vanuit�de�
federatie�en�Sportvisserij�Neder-
land�als�vanuit�de�gemeente�
Amsterdam,�Waternet�en�andere�
belanghebbenden.�Het�is�leuk�
om�mede�aan�het�roer�te�staan�
van�een�vereniging�met�welhaast�
onbeperkte�mogelijkheden.�Van-
wege�de�omvang�van�de�club�
(aantal�leden�en�begroting)�en�het�
belang,�behoor�je�tot�een�aanspre-

kende�partij�die�veel�gedaan�krijgt�
voor�de�achterban.�Wil�je�samen�
met�andere�enthousiaste�leden�
meedenken�over�de�toekomst�van�
de�AHV?�Meld�je�dan�aan�voor�
de�ledenraad!�Het�kandidaatstel-
lingsformulier�is�te�downloaden�
via�de�website�of�te�verkrijgen�via�
kantoor.�Ben�je�iemand�met�enige�
bestuurlijke�ervaring,�of�heb�je�
affiniteit�met�besturen,�interesse�
voor�maatschappelijke�ontwik-
kelingen,�nieuwe�doelgroepen�en�
nieuwe�communicatie-instrumen-
ten?�Wil�je�zorgen�dat�die�ideeën�
voor�een�visvereniging�van�de�
toekomst�ook�daadwerkelijk�wor-
den�uitgevoerd?�
Geloof�je�in�vrijwilligheid�maar�
niet�in�vrijblijvendheid?�Meld�je�
dan�voor�25�juni�2014�aan�voor�
een�bestuursfunctie�via�ons�kan-
toor�Beethovenstraat�178�of�mail�
naar�ahv@ahv.nl,�rechtstreeks�
naar�de�voorzitter�kan�ook,�mail�
dan�naar�voorzitter@ahv.nl. 666

Kandidaatstellingen 
Elk lid, zie artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement, heeft het recht kandidaten te stellen voor de ledenraad, het bestuur 
of commissies. Daarbij te letten op de artikelen 11, 12, 14 en 21 van de Statuten (te vinden op de website of bij kantoor op 
te vragen). De kandidaatstellingen dienen schriftelijk te geschieden en uiterlijk 25 juni 2014 in het bezit van het bestuur te 
zijn. Kandidaatstelling dient in alle gevallen gepaard te gaan met een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij 
bereid is zitting te nemen in het desbetreffende verenigingsorgaan.

Het kandidaatstellingsformulier is te downloaden via de website of te verkrijgen via kantoor.

Verslag ledenraadsvergadering 
17 december 2013
Na opening meldt de voorzitter dat een bestuurslid met een BOA-functie tijdelijk is ontheven uit functie. Er loopt een 
onderzoek bij Dienst Justis, waarover op grond van privacyregels weinig bij het bestuur bekend is. Naar aanleiding 
van de notulen van de ledenraadsvergadering op 23 april 2013 ontstaat een discussie over de financiën van de vereni-
ging. Een deel van de ledenraad vindt dat het bestuur de contributie niet had mogen verhogen zonder de ledenraad 
dat besluit voor te leggen. Ook dat het bestuur geen sluitende begroting voor 2013 voorlegt, terwijl het bestuur daar in 
april opdracht toe had gekregen.

Op de agenda staat een bestuursvoorstel om drie bestuursleden te ontzetten uit het lidmaatschap van de AHV. Hen 
wordt verweten dat zij met ‘handtekeningenacties, roddels, bedreigingen en het verspreiden van vage geruchten het 
huidige bestuur ondermijnen’. Dit leidt tot een flinke discussie, waarin enerzijds wordt opgemerkt dat het bestuur 
hierbij voorbij gaat aan het melden van deze zaak bij de Commissie ter Behandeling van Overtredingen en anderzijds 
de voorzitter concludeert ‘dat de ledenraad niet wil stemmen over het voorstel wegens te weinig aangetoonde infor-
matie’. Na een schorsing blijft het bestuur bij de wens het ontzettingsvoorstel in stemming te brengen. De ledenraad 
wil daarover niet stemmen. De voorzitter schorst de vergadering en meldt dat hij opstapt als voorzitter. Na heropening 
van de vergadering meldt een woordvoerder van de ledenraad dat zij oud-voorzitter Ton van der Meché bereid heb-
ben gevonden om tot aan de ALV als zaakwaarnemer op te treden. Het voorstel ‘het bestuur treedt terug en draagt zijn 
bevoegdheden over aan Ton van der Meché, hij zal de lopende zaken afhandelen en zo snel mogelijk een ALV organi-
seren’ wordt door de ledenraad aanvaard.
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Streetfishend dropshotten!
Streetfishing is in Nederland enorm populair. Steeds meer mensen, 

ook jongeren, vinden het alsmaar hipper, want op de foto gaan 

met een moddervette baars of een gruwelijk dikke snoekbaars, 

wie wil dat nou niet? Het is iets heel anders dan urenlang naar een 

dobbertje zitten turen. Streetfishing is actief én mobiel vissen én 

enorm effectief! Na school, werk of na het eten pak ik nog effe 

snel mijn lichte dropshot- of ‘kanticaal’-hengel en vis ik zo mobiel 

mogelijk mijn stekken af op zoek naar baars, snoekbaars en snoek.

Max Blankenzee

Toen�ik�zes�jaar�geleden,�tijdens�het�
voorntjes�‘tikken’�met�mijn�vader,�
mijn�eerste�baarsje�ving,�was�ik�
direct�verkocht!�Een�jaar�later�werd�
het�eerste�spinhengeltje�aangeschaft�
en�het�nodige�kunstaas.�Ik�vond�het�
te�gek�om�baarsjes�te�vangen�aan�
een�‘nepvisje’.�Drie�jaar�geleden�
ontdekte�ik�streetfishing.�Nu�loop�ik�
bijna�elk�vrij�uurtje�met�mijn�drop-
shothengel�langs�kades,�steigers,�
damwanden,�sluizen�en�gemalen�in�
de�bebouwde�kom.�Meters�maken�
en�uiteindelijk�beloond�worden,�dat�
is�streetfishing!

Sleutel tot succes
Ik�gebruik�dus�de�dropshotmon-
tage,�daarbij�zit�de�haak�met�de�
shad�dus�boven�het�loodje.�Vol-
gens�mij�de�meest�voor�de�hand�
liggende�techniek�voor�het�vissen�
in�de�bebouwde�kom�vanwege�de�
vele�obstakels�in�het�water,�denk�
aan�fietsen,�winkelwagentjes�etc.�
Doordat�je�niet�snel�vast�komt�te�
zitten,�kan�je�dus�wel�in�de�buurt�
van�deze�obstakels�vissen�en�
vaak�‘liggen’�de�roofvissen�daar�
juist�te�wachten�op�een�hapje!�Je�
gooit�eenvoudigweg�in�en�vist,�

met�korte�pauzes�en�tikjes,�je�shad�
terug.�Het�absolute�voordeel�van�
dropshotten�is�dat�je�de�shad�op�
precies�de�goeie�diepte�en�plaats�
kunt�presenteren.

Het materiaal
Maar�goed,�allemaal�leuk�en�aar-
dig,�er�zijn�natuurlijk�wel�bepaalde�
eisen�waar�het�materiaal�aan�
moet�voldoen.�Er�is�veel�mogelijk�
op�het�gebied�van�dropshotten,�
maar�de�volgende�materialen�
zijn�essentieel.�Met�dropshotten�
gebruik�ik�ten�eerste�een�speciaal�
voor�het�dropshotten�ontwik-
kelde�hengel.�Deze�hengel�heeft�
een�strakke�ruggengraat�en�een�
goede�body�om�de�haak�te�zetten,�
maar�is�flexibel�in�de�top�zodat�
ieder�tikje�en�elk�bultje�of�kuiltje�
geregistreerd�wordt.�Een�kleine�
molen�in�de�1000-serie�met�een�
lichte�gevlochten�lijn�is�ook�funda-
menteel.�Waarom�een�gevlochten�
lijn?�Gevlochten�lijn�bezit�geen�
rek,�nylon�wel,�zo�heb�je�dus�meer�
contact�met�de�bodem�en�uitein-
delijk�met�de�vis.�
Heel�belangrijk�is�ook�de�onderlijn,�
deze�is�van�fluorcarbon.�Fluorcar-

bon�is�schuurbestendig�en�heeft�
nagenoeg�dezelfde�brekingsindex�
als�water,�bijna�onzichtbaar�voor�
de�vis�dus!�Over�de�dikte�wordt�
veel�gespeculeerd,�ik�gebruik�
meestal�30/00.�Deze�onderlijn�van�
één�meter,�voorzie�ik�dan�van�een�
haak�en�onderaan�dus�een�loodje.�
Als�haak�gebruik�ik�altijd�de�
Gamakatsu�Worm�39�in�de�maat-
jes�1,�2�en�3.�Dan�het�kunstaas;�ik�
gebruik�het�liefst�zacht�en�flexibel�
rubber.�Bekende�types�waarmee�
ik�erg�graag�vis�en�enorm�veel�
op�vang�zijn�V-staartjes,�slugs�en�
schoepstaarten.�Merken�maken�
niet�zoveel�uit,�maar�als�ik�toch�
moet�oordelen�dan�vis�ik�het�liefst�
met�kunstaas�van�Reins,�Invincible�
Products,�LunkerCity�en�SPRO.�
Natuurlijk�heeft�niet�iedereen�het�
budget�of�de�mogelijkheid�om�dit�
materiaal�allemaal�aan�te�schaf-
fen,�daarom�kun�je�voor�de�eerste�
keer�ook�gewoon�met�een�light�tot�
medium�spinstok�en�een�molen�
volgespoeld�met�gevlochten�lijn�
het�dropshotten�uitproberen.�Zo�
ben�ik�ook�begonnen.

Baksteen baars
Misschien�is�de�baars�wel�de�
meest�gevangen�vis�bij�street-
fishing,�niet�alleen�omdat�de�
baars�gewoon�vreselijk�vaak�
honger�heeft�en�op�jacht�is.�Hij�
laat�zich�ook�vrij�makkelijk�vangen�

met�kunstaas.�Baars�is�een�echte�
scholenvis,�vooral�de�kleinere�vis-
sen�leven�in�scholen.�Naarmate�
de�baars�groeit�gaat�hij�steeds�
meer�solitair�leven,�grote�baarzen�
van�over�de�45cm�zijn�echte�‘ein-
zelgängers’,�dit�betekent�dat�ze�
helemaal�alleen�over�de�bodem�
zwerven�op�zoek�naar�een�maal-
tje.�Zo’n�baars�wordt�ook�wel�een�
‘baksteen’�genoemd.
En�juist�op�die�baarzen�vis�ik�het�
liefst!�Zo’n�‘baksteen-baars’�is�
een�ongelofelijk�sterke�vis�en�doet�
er�dan�ook�alles�aan�om�van�de�
haak�te�komen.�De�eerste�keer�dat�
ik�zo’n�vis�haakte�was�ik�dan�ook�
gelijk�verkocht.�Het�moment�dat�
ik�die�lompe�tik�op�mijn�hengel�
voelde,�dacht�ik�eerst�dat�ik�vast�
zat,�maar�daar�kwam�verande-
ring�in�toen�‘het’�langzaam�ging�
zwemmen,�de�vis�bleef�diep�en�
bonkte�erg�hard�en�had�er�totaal�
geen�moeite�mee�om�heel�wat�
lijn�van�mijn�spoel�te�rukken.�
Toen�begon�het�spektakel,�de�
adrenaline�stroomde�snoeihard�
door�mijn�aderen�en�ik�hoorde�
mijn�slip�keihard�gieren.�Dat�was�
het�moment�dat�ik�bij�mijzelf�
dacht;�hier�doe�ik�het�voor!�Pas�
na�een�minuut�of�twee�kon�ik�de�
eerste�glimp�opvangen�van�deze�
vis,�een�hoge�rug�met�scherpe�
stekels,�een�hele�beste�vis�van�
ver�achter�in�de�veertig�centime-

ter.�De�baars�is�in�mijn�ogen�de�
mooiste�Nederlandse�zoetwater-
roofvis,�vanwege�de�kracht,�het�
prachtige�uiterlijk�met�knalrode�
vinnen�en�de�prehistorisch�uit-
ziende�stekels.

Streetfishing in de hoofdstad
In�de�wateren�van�de�AHV�zijn�
hele�mooie�stekken�te�vinden�die�
zich�perfect�lenen�voor�street-
fishing.�We�hebben�natuurlijk�
beschikking�over�het�IJ,�hier�kun�
je�achter�het�Centraal�Station�
perfect�vissen�op�baars�en�snoek-
baars,�kijk�niet�gek�op�als�je�hier�
ook�bot,�winde,�grondel�of�zelfs�
snoek�haakt.�Maar�uiteraard�zijn�
ook�alle�grachten�en�kanalen�in�
Amsterdam�uitermate�geschikt,�
die�staan�immers�in�verbinding�
met�het�IJ!�Schrik�niet�als�je�mid-
denin�de�stad�gewoon�opeens�
keihard�staat�te�drillen�en�even�
later�een�dikke�Amsterdamse�
baars�of�snoekbaars�landt!�Dus�
pak�je�dropshot-�of�spinhen-
gel,�knoop�er�een�onderlijn�met�
een�dropshotmontage�aan�en�
‘hop’,�ga�die�grachten,�kanalen�
en�andere�open�waterwegen�
opzoeken�en�vang�moddervette�
baarzen�of�gruwelijk�dikke�snoek-
baarzen,�want�die�zitten�er�zeker!�
Succes! 666

Streetfishing is leuk!

de mooiste zoetwaterroofvis!

een ‘baksteen’ van een baars!
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Daarnaast�kent�de�vereniging�
commissies�die�een�uitvoerende�
en/of�adviserende�functie�voor�
het�bestuur�hebben.�Een�deel�is�
genoemd�in�de�Statuten�en�Regle-
menten,�bijvoorbeeld�de�Com-
missie�Waterbeheer,�die�een�advi-
serende�functie�combineert�met�
het�uitzetten�van�vis�en�optreedt�
bij�vissterfte.�Andere�commissies�
kunnen�tijdelijk�ingesteld�wor-
den.�De�leden�van�deze�commis-
sies�worden�door�de�ledenraad�
benoemd.�Daarnaast�kunnen�
speciale�commissies�ingesteld�
worden,�bijvoorbeeld�een�com-
missie�die�de�redactie�vormt�van�
het�verenigingsblad�VISSEN,�een�
wedstrijdcommissie�of�een�jeugd-
commissie.

De�vereniging�streeft�er�naar�
een�platform�te�zijn�waar�gelijk-
gestemde�vissers�elkaar�kunnen�
vinden�binnen�een�aparte�commis-
sie�om�gezamenlijk�activiteiten�te�
ontwikkelen.�Op�dit�moment�is�er�
de�Karpercommissie.�De�Karper-
commissie�bestaat�uit�gedreven�
AHV-leden�die�het�belang�van�de�
Amsterdamse�karpervissers�zo�
breed�mogelijk�behartigen.�Andere�
specialistische�commissies�zouden�
bijvoorbeeld�kunnen�bestaan�uit�
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roofvissers,�vliegvissers�of�zeevis-
sers.�Via�het�VISSEN�magazine�
bestaat�er�altijd�de�mogelijkheid,�
voor�iedere�commissie,�de�voort-
gang,�de�plannen,�de�doelen�en�de�
resultaten�te�delen�met�de�leden�
van�de�AHV.

Actieve�leden�die�met�elkaar�bezig�
zijn�hun�sport�te�beoefenen�vor-
men�de�ruggengraat�van�de�AHV.�
Hoewel�vissen�een�individuele�
bezigheid�is,�zijn�vismaten�belang-
rijk.�Samen�ervaringen�delen,�
samen�activiteiten�organiseren,�
van�een�uitstapje�tot�deelname�
aan�de�Commissie�Waterbeheer.�
Op�die�manier�kan�ook�iedere�spe-
cialist�aan�zijn�trekken�komen�en�
worden�de�belangen�van�de�eigen�
groep�behartigd.�Het�verande-
rende�water�in�en�om�Amsterdam�
biedt�specialisten�volop�kansen�
om�zo�hun�sport�te�beoefenen.�
Spreekt�dit�je�aan,�zoek�je�gelijk-
gestemden?�Bel�dan�met�het�
verenigingskantoor�en�bespreek�
hoe�je�een�voorstel�voor�het�blad�
VISSEN�maakt.�En�heb�je�al�een�
groep�gelijkgestemden?�Vraag�
dan�hoe�de�vereniging�je�verder�
kan�ondersteunen.�Je�steentje�
bijdragen�binnen�onze�vereniging�
houdt�in�dat�je�bezig�bent�met�zeer�

gewaardeerd�vrijwilligerswerk�en�
daar�staat�uiteraard�een�passende�
vrijwilligersvergoeding�en/of�
onkostenvergoeding�tegenover.

De�vereniging�biedt�verder�verga-
derfaciliteiten�aan�de�commissies,�
een�jaarlijks�budget�en�opleidings-
mogelijkheden.�Dit�ten�voordele�
van�de�vereniging,�maar�nog�voor-
deliger�voor�de�deelnemer.�Niet�
alleen�verrijkt�hij�of�zij�zijn�of�haar�
kennis�op�het�interessegebied,�
maar�kan�de�opgedane�kennis�in�
het�maatschappelijke�leven�van�
alledag�ook�een�voordeel�zijn.

Wij�doen�dus�een�beroep�op�u�zich�
te�melden�voor�de�AHV-commis-
sies�bij�het�kantoor�van�de�vereni-
ging,�als�u�denkt�daar�een�bijdrage�
aan�te�kunnen�leveren.�Aanmelden�
voor�de�Kascontrolecommis-
sie�kan�tot�25�juni�2014.�Heeft�u�
verdere�ideeën�of�informatie,�bel�
of�mail�het�verenigingskantoor;�
Beethovenstraat�178,�1077�JX�
Amsterdam,�tel:�020�-�626�49�88,�
ahv@ahv.nl.

Op�bladzijde�12�en�13�van�dit�AHV�
VISSEN�magazine�vindt�u�meer�
informatie�over�de�positie�van�
commissies�binnen�de�AHV. 666

De AHV heeft verschillende commissies. Eén commissie die bij wet verplicht 

is, de Kascontrolecommissie. Daarnaast twee commissies die de rechtspraak 

in de vereniging regelen voor leden die zich niet gehouden hebben aan 

de verenigingsvoorwaarden. Dat zijn de Commissie ter Behandeling van 

Overtredingen en de Commissie van Beroep. Heeft u hier affiniteit mee? 

Meld u op het verenigingskantoor.

We�trappen�af�met�de�kunst-
aasknoop,�ook�bekend�onder�
de�naam�non-slip-loop-knot.�De�
oorsprong�van�dit�knoopje�komt�
uit�de�koker�van�de�gebroeders�
Rapala�(het�bekende�Finse�kunst-
aasmerk!)�en�is�niet�meer�weg�te�

Knoopje onder de loep!
De verbindende factor in beeld

Sjoerd Schrassen

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’

denken�uit�de�hengelsport.�Ooit�
specifiek�bedacht�voor�de�bevesti-
ging�van�pluggen�zonder�gebruik�
te�maken�van�een�wartel,�ontdek-
ten�ook�andere�sportvissers�de�
voordelen�van�deze�knoop.�Naast�
roofvissers,�gebruiken�inmiddels�

ook�veel�vliegvissers�de�kunst-
aasknoop�omdat�het�de�vlieg�zo�
natuurlijk�mogelijk�laat�bewegen.�
Een�afbeelding�zegt�meer�dan�
duizend�woorden,�hierbij�dus�
mijn�illustratieve�vertaling�van�
deze�knoop.�Heeft�u�zelf�een�
hengelsportknoop�die�u�hier�een�
volgende�keer�uitgelegd�wilt�zien?�
Mail�mij�dan�op�s.schrassen@
quicknet.nl,�met�de�naam�van�de�
knoop�en�een�zo�duidelijk�moge-
lijke�beschrijving.�Wellicht�staat�
uw�knoop�hier�dan�de�volgende�
keer�beschreven�en�getekend�en�
voor�een�ieder�na�te�maken!�Uiter-
aard�wordt�uw�naam�dan�ook�
vermeld! 666

ScHrIjF Mee MeT de aHV
Lijkt het je leuk om eens met een visverhaal in VISSEN magazine te staan en daar ook nog een kleine vergoeding voor te 
krijgen? Schroom dan niet en stuur je verhaal en foto’s direct in! Een artikel in VISSEN magazine is ongeveer 1000 woor-
den lang en voorzien van drie kwalitatief goede foto’s. 
jeugd: Ben jij aspirant-lid van de AHV? Stuur dan zeker een verhaal in, de jeugd is de toekomst en dat willen we graag 
laten zien. Hoe stoer is het als jij straks in een echt visblad staat?
Stuur je verhaal en foto’s in het grootste formaat naar: rolfbouman@gmail.com
Je ingestuurde artikel mag niet eerder gepubliceerd zijn en dient zich in of om Amsterdam af te spelen. Wanneer je een 
verhaal instuurt betekent het NIET dat het automatisch geplaatst wordt. Je krijgt echter wel altijd antwoord. Veel succes 
met schrijven (en vissen natuurlijk)! LET OP! De volgende deadline is al op 25 juli 2014
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Dat�is�snel�gevonden�want�direct�
achter�de�boom�ligt�een�slootje.�
Nou�ja,�slootje,�tis�meer�een�grep-
pel.�Ik�zou�met�één�reuzenstap�de�
overkant�kunnen�halen.�‘Hallo?�
Ben�je�er�nog?�Hallo?’,�mijn�
gesprekspartner�hoort�niets�meer�
en�dat�is�logisch�want�ik�sta�aan�
de�berm�genageld�en�weet�geen�
woord�meer�uit�te�brengen.�Ik�zie�
karper,�dikke�karper!�Even�ben�ik�
in�een�andere�wereld�en�lieg�dan�
‘krijg�een�ander�lijntje,�bel�je�zo�
terug’,�klik.

Paaipret 2.0

Het�is�mei�2003,�ik�zit�met�André�
te�vissen�op�een�vaartje�dat�in�
open�verbinding�staat�met�het�
grote�water.�Er�zit�veel�karper�
momenteel,�de�vissen�zijn�zich�
aan�het�verzamelen�om�te�gaan�
paaien.�De�temperatuur�van�het�
water�blijft�nog�een�beetje�achter�
voor�de�vissen�om�alvast�stevig�
van�bil�te�gaan.�En�dus�wat�doen�
ze?�Juist!�Ze�azen!�En�dat�is�goed�
nieuws�want�dat�betekent�dat�
wij�geregeld�met�een�stuk�krom�
carbon�staan�en�het�net�de�kans�

niet�krijgt�om�op�te�drogen.�Een�
merkwaardig,�maar�eigenlijk�wel�
te�voorspellen�moment�is�aan-
staande…�Als�de�zon�uren�achter-
een�op�het�water�heeft�geschenen,�
lijkt�de�juiste�paaitemperatuur�
te�zijn�bereikt.�Opeens�rossen�er�
kuddes�karpers�door�het�riet�en�
de�lelievelden,�het�is�een�prachtig�
gezicht,�we�genieten�er�met�volle�
teugen�van�en�landen�pas�weer�op�
aarde�als�een�beetverklikker�luid�
begint�te�piepen.�Klaarblijkelijk�
zijn�nog�niet�alle�vissen�aan�het�
paaien?�Als�na�een�paar�minuten�
de�vis�schepklaar�ligt,�gebeurt�
er�iets�heel�bijzonders…�André�
duwt�het�net�onderwater�en,�zoals�
vaker,�loods�ik�de�vis�er�naar�toe.�
Het�gaat�allemaal�gesmeerd,�de�
vis�zit�in�het�net,�maar�niet�alleen!�
Klaarblijkelijk�heb�ik�een�vrouw-
tjeskarper�gehaakt�want�twee�
andere�vissen�duiken�ook�het�net�
in�en�duwen�de�dikke�dame�alle�
kanten�op.�We�staan�helemaal�
paf!�Zo�paf�zelfs�dat�we�vergeten�
het�landingsnet�te�lichten.�De�
mannetjes�hebben�er�opeens�
genoeg�van�en�zwemmen�dood-
leuk�het�net�uit.�We�besluiten�te�
stoppen�met�vissen�en�gewoon�
te�gaan�kijken�naar�het�prachtige�
schouwspel,�en�dat�doen�we.

Terug�naar�2014,�de�karper�die�
ik�zie�is�te�hoog�om�helemaal�
onderwater�te�kunnen�komen,�
bovendien�heeft�de�vis�een�bochel�
waarmee�zij�(het�moet�een�vrouw-
tje�zijn,�daar�kom�ik�even�later�
achter)�allerlei�riet�en�takken�mee-
zeult.�Het�enige�dat�ik�zie�is�die�
rug,�doordat�de�vis�zwaar�met�de�
buik�over�de�bodem�schuurt�is�het�
één�modderige�en�dus�ondoor-
zichtige�bedoening.�Het�is�bizar,�ik�
kan�gewoon�meelopen,�het�maakt�
niets�uit�hoe�hard�ik�stamp�en�van�
mijn�bananengele�T-shirt�lijkt�de�
vis�ook�niet�onder�de�indruk,�is�
de�vis�ziek?�Aan�het�einde�van�de�

greppel�ligt�een�klein�kommetje,�
hooguit�3�meter�doorsnede,�daar�
is�de�vis�zeker�nog�niet�geweest�
want�het�water�is�er�glashelder.�
Eenmaal�daar�aangekomen�zie�
ik�de�reden�van�het�gedrag,�twee�
lange�schubs�zwemmen�onzicht-
baar�naast�haar,�ieder�aan�een�
zijde,�de�reden�laat�zich�raden.�
Met�mijn�telefoon�maak�ik�een�
filmpje.

Naarmate�de�jaren�verstrijken,�
raak�ik�er�steeds�meer�bewust�van�
dat�vissen�zoveel�meer�is�dan�lou-
ter�alleen�vangen.�Begrijp�me�niet�
verkeerd!�Tegen�het�geluid�van�
een�gierende�slip�kan�het�gezang�
van�de�meest�zoetgevooisde�
zangvogel�nooit�op,�maar�ik�vul�
tegenwoordig�de�uren�tussen�de�
aanbeten�graag�op�met�het�genie-
ten�van�de�bijzondere�dingen�die�
de�natuur,�ook�in�Amsterdam,�te�
bieden�heeft.�En�als�het�riet�op�
een�windloze�dag�opeens�overal�

begint�te�schudden,�de�lelies�lig-
gen�te�breakdancen�en�de�karpers�
zowat�de�kant�opkruipen,�dan�
blijft�de�penhengel�gewoon�lek-

ker�aan�de�stang�van�de�fiets�zit-
ten.�Puur�genieten!�Die�hengel�
gaat�echter�wel�altijd�mee,�dat�is�
logisch!�Mocht�er�onverhoopt�een�
stevig�buitje�regen�neerdalen�dan�
schakelen�de�vissen�meteen�over�
naar�de�aasmodus�en�dan�gaat�de�
pen�direct�te�water.�Om�de�één�of�
andere�reden�blijken�wormen�als�
aas�op�zo’n�moment�heel�goed�te�
werken.�Misschien�een�soort�van�
‘after-voortplantings’-snackje?
Voordat�ik�de�man�terugbel�die�ik�
zo�abrupt�ophing�toen�ik�de�vis�
zag,�check�ik�de�buienradar.�Over�
een�dag�of�drie�stort�de�tempera-
tuur�in,�even�tellen,�maandag,�
dinsdag,�woensdag,�donderdag-
ochtend.�Op�donderdagochtend�
heb�ik�geen�afspraken,�op�don-
derdagochtend�kan�ik�vissen!�
Om�dat�te�vieren�fiets�ik�naar�de�
dichtstbijzijnde�Appie�en�koop�wat�
blikjes�zoete�mais.�Het�voeren�kan�
beginnen�en�even�later�regent�het�
gele�korrels,�de�bochelschub�is�er�
nog�steeds�en�schrikt�totaal�niet!�
Op�de�terugweg�naar�huis�plan�ik�
mijn�volgende�stap;�woensdag-
avond�de�tuin�omspitten�voor�een�
bakkie�dikke�wormen.�Voor�nu�laat�
ik�de�sloot�verder�met�rust.�Geniet�
er�maar�van�gebochelde�vrien-
din,�ik�zie�je�binnenkort�wel�weer,�
maar�dan�op�mijn�mat. 666

Rolf Bouman

Het is zondag 18 mei 2014, ik fiets door Amsterdam-West, de 

telefoon gaat en dus stop ik en gooi mijn fiets tegen een boom. 

Terwijl ik praat over allerlei niet vis-gerelateerde en dus weinig 

boeiende zaken, speuren mijn ogen gewoontegetrouw naar water.

puur genieten!

Kuddes karpers…
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Als�gevolg�hiervan�is�de�natuur�
vroeg�op�gang�gekomen�en�daar-
bij�ook�de�karpers.�Ik�vang�nu�
veel�eerder�vis�dan�vorig�jaar�en�
daar�ben�ik�uiteraard�blij�mee.�
Zoals�elk�jaar�is�het�weer�de�vraag�
welk�water�ik�wil�gaan�bevissen.�
Ik�begin�op�een�voor�mij�bekend�
water�in�de�buurt�dat�ik�vrij�goed�
ken.�Hier�heb�ik�een�paar�prima�
dagen�en�vang�ik�een�paar�mooie�
vissen�en�dat�is�goed�voor�het�ver-
trouwen.�Ik�vind�het�belangrijk�dat�
vissen�een�soort�avontuur�blijft�
en�dat�het�geen�routine�wordt�van�
telkens�weer�op�dezelfde�stek�vis-
sen.�Het�is�het�spannendst�als�je�
een�run�krijgt�en�je�geen�idee�hebt�
wat�je�kan�verwachten.�Omdat�ik�

Nieuw water, nieuwe kansen!
De start van 2014 is ideaal geweest voor ons als vissers. Het is 

nauwelijks echt heel koud geweest, er heeft op een paar dagen na 

geen ijs gelegen en de temperaturen waren ook goed. 
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dit�zo�belangrijk�vind,�besluit�ik�dit�
voorjaar�eens�op�een�paar�andere�
wateren�aan�de�slag�te�gaan.�Maar�
waar?�

De moeite waard?
Om�dit�te�bepalen�pak�ik�mijn�
fiets�en�ga�fietsen�door�de�buurt�
in�de�hoop�in�één�van�de�vele�
wateren�in�Amsterdam-West�
wat�te�zien.�Net�als�karpers�zijn�
mensen�ook�‘gewoonte�dieren’,�
dus�ook�ik�fiets�eerst�langs�mijn�
vertrouwde�en�bekende�plekken�
om�te�kijken�of�ik�daar�wat�zie.�Ik�
zie�een�paar�vissen�in�de�zon�lig-
gen�op�een�ondiep�stuk,�maar�ik�
besluit�toch�nog�verder�te�kijken�
op�andere�wateren.�Dan,�tijdens�

mijn�fietstocht,�kom�ik�langs�een�
water�bij�mij�in�de�buurt.�Ik�wist�
wel�dat�het�er�lag,�maar�het�leek�
me�nooit�interessant�en�ik�wist�
ook�niet�wat�er�zwom.�Nu�ik�er�
langs�fiets�zie�ik�opeens�een�paar�
vissen�in�het�riet�bezig.�Ik�stop�en�
ik�blijf�kijken�en�het�blijkt�dat�de�
vissen�begonnen�zijn�met�paaien.�
Mooi!,�denk�ik,�omdat�de�vissen�
zich�nu�goed�laten�zien,�is�het�ook�
een�uitstekende�kans�om�te�kijken�
wat�er�in�dit�water�rondzwemt.�Ik�
loop�rustig�langs�het�water�en�ik�
kijk�goed.�Ik�wist�wel�dat�er�wat�
karper�zwom,�maar�er�blijkt�veel�
meer�vis�te�zitten�dan�ik�in�eerste�
instantie�dacht.�Ik�zie�zelfs�een�
paar�spiegels�zwemmen.�Ook�het�
water�zelf,�met�daaraan�vast�het�
slotenstelsel,�blijkt�na�onderzoek�
veel�groter�te�zijn�dan�ik�dacht.�
‘Zou�het�dan�toch�de�moeite�
waard�zijn?’�denk�ik.�Een�paar�
dagen�later�ben�ik�terug�met�een�
peilhengel�om�te�kijken�hoe�diep�
het�is�en�waar�ik�wel�en�niet�kan�
vissen.�Met�het�vissen�zelf�wacht�
ik�uiteraard�tot�na�de�paai�omdat�
de�vissen�het�nu�druk�hebben�met�
andere�zaken.�Na�het�peilen�blijkt�
de�sloot�vrij�ondiep�te�zijn�met�
een�zachte�bodem.�Daarbij�zijn�er�
veel�obstakels�zoals�takken�en�riet�
in�het�water�en�is�er�dus�weinig�
ruimte�om�de�vis�te�drillen.�Ik�zal�

kort�achter�mijn�hengels�moeten�
zitten�en�vissen�met�de�slip�dicht�
om�de�vis�geen�ruimte�te�geven.�
Ik�besluit�om�te�gaan�vissen�daar�
waar�het�water�zelf�via�een�bocht�
overgaat�in�het�slotenstelsel�
dat�eraan�vast�zit.�Hier�zie�ik�de�
meeste�vis�en�ook�heb�ik�hier�een�
mooie�rietkraag�waar�ik�tegenaan�
kan�vissen.

Karper! YES!
Op�de�bovenbeschreven�plek�ga�
ik�vervolgens,�om�mijn�kansen�te�
vergroten,�een�paar�dagen�een�
klein�beetje�voeren.�De�vissen�
in�dit�water�zijn,�mede�doordat�
het�zo�ondiep�is,�heel�schuw�en�
schichtig�en�door�te�voeren�hoop�
ik�dat�de�vissen�met�vertrouwen�
gaan�azen�en�dat�ik�er�ook�meer-
dere�kan�vangen.�Zo�gezegd,�
zo�gedaan,�en�uiteindelijk�is�het�
zover�en�kan�ik�gaan�vissen.�Het�
is�zondagochtend�vroeg�als�ik�met�
mijn�spullen�richting�het�water�
ga.�Zo’n�eerste�keer�op�een�nieuw�
water�is�altijd�spannend�en�er�zijn�
altijd�twijfels�of�het�wel�gaat�luk-
ken,�of�je�op�de�goede�plek�zit�en�
of�je�wel�wat�gaat�vangen.�Nadat�
ik�heel�rustig�en�stil�mijn�spullen�
klaar�heb�gemaakt,�is�het�tijd�om�

in�te�gooien.�Ik�gooi�de�eerste�
hengel�tegen�de�rietkraag�in�de�
bocht�en�ik�doe�er�een�klein�top-
loodje�op.�Als�ik�mijn�hengel�op�
de�steun�wil�leggen�zie�ik�ineens�
boeggolven�op�de�net�ingegooide�
plek.�In�eerste�instantie�denk�ik�dat�
ik�mijn�montage�bovenop�een�vis�
heb�gegooid,�maar�als�dan�ook�
mijn�hengel�bijna�uit�mijn�handen�
wordt�getrokken,�weet�ik�hoe�laat�
het�is.�Karper!�YES!�En�dat�zo�snel�
al!�Ik�moet�de�vis�meteen�vol�blok-

ken�zodat-ie�niet�het�riet�in�duikt.�
Dit�lukt�en�vijf�minuten�later�heb�ik�
de�vis�in�mijn�net�en�even�later�op�
mijn�onthaakmat.�
Onbekend�maakt�onbemind?�Wel-
nee!�Het�blijkt�ook�nog�eens�een�
spiegel�te�zijn!�Aangezien�ik�niet�
zo�vaak�spiegels�vang,�maakt�dit�
deze�vangst�extra�leuk�en�speci-
aal.�Nadat�ik�de�vis�heb�onthaakt,�
is�het�tijd�voor�een�mooie�foto.�
De�vis�mag�terug�en�ik�stort�me�
op�een�klein�ontbijtje�en�geniet�
na�van�de�mooie�vangst.�Veel�tijd�
hiervoor�wordt�me�echter�niet�
gegund�want�al�snel�volgen�er�
meer�aanbeten!�Wat�een�topoch-
tend!�Het�vangen�van�deze�vissen�
was�extra�leuk�door�het�avontuur�
en�het�onbekende�eromheen.�
Deze�keer�pakte�het�heel�goed�uit�
en�een�andere�keer�misschien�wat�
minder,�maar�het�belangrijkste�
voor�mij�is�toch�om�elke�keer�het�
avontuur�en�het�onbekende�op�
te�zoeken.�Als�het�dan�allemaal�
samenvalt�en�lukt�en�je�vangt�als�
beloning�een�vis�(of�meer!)�op�een�
nieuw�onbekend�water�dan�is�de�
voldoening�alleen�maar�groter.
 666

de mat blijft niet lang droog

er zwemmen zelfs spiegels!

nieuw water, nieuwe kansen!
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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 hengelsport
geschenk,�beschikbaar�gesteld�door�de�
�Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

‘Ben ik dat?’-nieuws vorige editie:

Max�
Blankenzee�
herkende�
zichzelf�op�
de�foto�uit�
de�vorige�
‘Ben�ik�dat?’�
Hij�heeft�zijn�
prijs�reeds�
in�ontvangst�
mogen�
nemen.
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