
Verenigingsblad� Jaargang�41,�nummer�4,�september�2013.�Gratis�voor�leden.�Niet-leden�e�4,00.

magazine

In dit nummer o.a.:
K�Doodazen met Davey Gans
K�AHV Jeugdkampioenschap
K�Meerval power!
K�Straatvissen, hip of niet?

r
o
o
fv
is
sp
ec

ia
l



vissen, nummer 4, september 2013 3magazine

Voo
rwo

ord

Inleveren kopij volgende nummer
Vóór�15�oktober�2013�via�rolfbouman@gmail.com

Melding vissterfte
Tijdens�kantooruren�020�-�626�49�88
Buiten�kantooruren�Waternet�020�-�460�22�00

Abonnementen
Verschijnt�vijf�maal�per�jaar�en�wordt�gratis�toegezonden�aan�de�leden�
van�de�vereniging.�Losse�abonnementen�e 20,00�per�jaar.
Adreswijzigingen,�nieuwe�abonnementen�en�correspondentie�richten�
aan�het�kantoor�van�de�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging.

E-mail:�ahv@ahv.nl
Internet:�http://www.ahv.nl
Openingstijden kantoor:�Maandag�t/m�donderdag�van�9.00�tot�
13.00�uur�en�vrijdag�van�13.00�tot�17.00�uur�(ook�betalen�per�kas).
Het�kantoor�is�ook�telefonisch�bereikbaar�op�deze�tijden:�020�-�626�49�88.
Adres: AHV,�Beethovenstraat�178,�1077�JX��Amsterdam.
Per�ING�590499.�Per�Rabobank�Amsterdam�10.28.72.511

Contributie VISpas inclusief afdracht 
Seniorleden�(met�ingang�van�het�jaar�dat�je�18�jaar�wordt)�e 45,00
Juniorleden�(met�ingang�van�het�jaar�dat�je�14�jaar�wordt)�e 25,00
Aspirant-leden�(tot�met�je�13e)�e 5,00
Nieuwe�leden�(senior�of�junior)�betalen�e 6,00�inschrijfgeld

Aanvullende vergunningen
Vergunning 3e Hengel:�Afhalen�op�kantoor:�e 35,00�per�post�e 37,50.
Geldig�op:�Amstel,�Nieuwe�Meer,�Abcoudermeer,�Noorder�IJplas,�
Sloterplas�en�aangrenzende�vaarten�tot�de�eerste�brug,�Kinselmeer,�
Gaasperplas,�grote�en�kleine�Amstelveense�Poel,�Nieuwe�Diep,�de�
Diemen,�ARK�van�km�0�tot�spoorbrug�Weesp.
Verkrijgbaar�bij:�AHV�(ook�via�e-mail)�en�winkeliers�(e 2,50�extra).�
Noodzakelijke�bescheiden:�AHV-VISpas,�pasfoto,�legitimatiebewijs.
Nachtverblijfpas AHV:�Afhalen�op�kantoor;�e 10,00�per�post�e 12,50.
Geldig�op:�Sloterplas,�Kinselmeer,�de�sierwateren�in�Amsterdam�
Zuidoost�en�het�Amsterdamse�Boscomplex�exclusief�de�kweekvijvers�
(Bosbaan,�Amsterdamse�Bos�ten�zuiden�van�de�H.�Colijnweg,�grote�en�
kleine�Amstelveense�Poel),�Nieuwe�Diep,�de�Diemen,�ARK�van�km�0�
tot�spoorbrug�Weesp.
Verkrijgbaar�bij:�AHV�(ook�via�e-mail)�en�winkeliers�(e 2,50�extra).�
Noodzakelijke�bescheiden:�AHV-VISpas,�pasfoto,�legitimatiebewijs.
Kweekvijvers:�Dagvergunning,�e 12,50�(periode�1�september�-�30�april).

Botenverhuurderijen
Nieuwe�Meer,�telefoon:�020�-�604�15�44�of�06�-�81�48�61�32
Het�Twiske,�telefoon:�075�-�684�48�90
Vinkeveen,�telefoon:�0294�-�28�13�95�en�0294�-�29�34�73
De�Wijde�Blick,�telefoon:�035�-�656�26�66
Westeinderplassen,�telefoon:�020�-�657�01�15

Hoofdredacteur
Rolf�Bouman

Aan dit nummer werkten verder mee
Andy�Meijer,�Davey�Gans,�Boudewijn�Margadant,�Richard�Schuchter,�
Roy�van�Zwieten,�Juul�Steyn,�Karim�Yousfi,�Herman�Sentrop,�
Giel�Burée,�Martin�van�Haeften,�Alex�van�der�Velden�en�
Arianne�Fennema

Coverfoto
Andy�Meijer�beleeft�veel�lol�aan�‘Streetfishing’!

Grafische vormgeving
Claudia�Benevolo,
Publishing�House�&�Facilities�B.V.

Drukwerkverzorging en advertentie exploitatie
Publishing�House�&�Facilities�B.V.
Postbus�119,�7000�AC��Doetinchem
Telefoon�0314�-�340�150
Fax�0314�-�346�675
E-mail:�info@publishinghouse.nl
Internet:�www.hengelsporthuis.com�

Overname van foto’s, illustraties en gesigneerde artikelen is niet 
toegestaan. Overname van niet gesigneerde gegevens is toegestaan 
mits duidelijk wordt vermeld: Overgenomen uit ‘Vissen’, orgaan van 
de Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

Verenigingsblad van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging

Jaargang 41, nummer 4, september 2013

magazine

QR-code
Door�deze�code�in�

te�scannen�met�uw�

gsm,�bent�u�direct�

op�de�website�van�

de�AHV!

Beste leden,

Na�de�winter,�die�veel�te�lang�duurde,�zijn�we�getrak-
teerd�op�een�prachtige�zomer.�Dat�was�ook�aan�de�
waterkant�goed�te�merken!�Sportvissen�is�duidelijk�
iets�waar�Amsterdammers�enorm�veel�voldoening�
aan�beleven.�Jong,�oud�en�alles�wat�daar�tussenin�
zit,�zat�te�hengelen.�Met�wisselend�resultaat�maar�
altijd�met�veel�plezier.�En�nu�staat�de�herfst�alweer�
op�de�stoep.�Gure�winden�en�brute�regenbuien�
staan�ons�te�wachten.�Maar�de�temperatuur�van�het�
water�is�nog�prima�en�zo’n�beetje�iedere�vis�in�ons�
Mokumse�nat�gaat�nu�echt�helemaal�los�om�het�vis-
senbuikje�vol�te�vreten�voor�weer�een�koude�winter.�
Het�devies�luidt�dan�ook:�ga�vissen!

Het�AHV�VISSEN�magazine�staat�deze�keer�bijna�
geheel�in�het�teken�van�de�roofvis.�We�gaan�de�pol-
der�in�met�Davey�Gans�die�dooie�makrelen�langs�
oeroude�oevers�laat�driften,�Roy�van�Zwieten�moet�
én�zal�een�vis�vangen�op�de�vliegenlat�en�Richard�
Schuchter�verhaalt�over�zijn�zoektocht�naar�een�
meerval�van�over�de�meter.�Daarnaast�ook�nog�een�
vrolijke�vertelling�over�het�nieuwe�fenomeen�‘Street-
fishing’,�waarbij�de�juiste�outfit�net�zo�belangrijk�lijkt�
als�een�scherpe�haak.�

De�volgende�editie�van�VISSEN�wordt�er�weer�een-
tje�met�voor�eenieder�wat�wils.�Lijkt�het�jou�leuk�
om�ook�een�keertje�met�je�verhaal�én�foto’s�in�dit�
magazine�te�staan?�Mail�dan�vóór�15�oktober�naar�
rolfbouman@gmail.com,�plaatsing�is�niet�gegaran-
deerd�maar�antwoord�krijg�je�altijd!�

Ik�wens�u�allen�veel�lees-�én�visplezier!

� 666

Rolf�Bouman,�hoofdredacteur

Weblog AHV BOA

Alex van der Velden, bestuurslid van de AHV, maar 
vooral bekend als buitengewoon opsporingsambte-
naar (BOA) en in die hoedanigheid vaak te zien aan de 
waterkant, is een weblog gestart. Naast zijn columns in 
VISSEN magazine is hij nu dus ook online te volgen! Kijk 
maar eens snel op http://www.allesondercontrole.net/
blog/ en ontdek wat hij allemaal meemaakt!
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Lekker�rustig�luieren�en�rusten�
op�je�stretcher�is�er�tijdens�het�
snoeken�niet�bij.�Nee�zeker�niet,�
er�moet�fanatiek�gejaagd�worden!�
Een�aspect�dat�mij�bevalt,�waar�ik�
eigenlijk�wel�een�voorstander�van�
ben.�Dus�het�watje�in�mij�overwon�
ik,�de�takels�werden�geslepen�en�
een�dode�makreel�mocht�al�drif-
tend�zijn�weg�vervolgen�in�de�Hol-
landse�polder�boven�Amsterdam.

Weer dat watje!
Ik�ben�geen�doorgewinterde�roof-
visser,�dus�met�tips�kan�ik�niet�

Het watje in mij
Roofvis, tanden en stekels. Niks voor mij, althans, niks voor het 

watje in mij. Onbekende gronden en niet eerder gevangen bakken 

zijn wat betreft het karpervissen steeds lastiger te vinden. Bij 

snoeken lijkt dat toch anders te zijn, in mijn beleving zijn er nog 

relatief veel groene monsters die nooit eerder naar zuurstof 

hoefden te happen op het droge. 

Davey�Gans

komen.�Ik�houd�het�bij�de�passie�
en�de�angst�die�ik�beleef�tijdens�
het�jagen�op�jagers.�De�spanning�
tijdens�het�constant�werpen�en�
het�genieten�van�een�rode�drij-
ver�die�precies,�zoals�ik�dat�wil,�
zijn�weg�vervolgt�langs�oeroude�
oevers.�Want�wie�weet,�misschien�
ligt�ze�daar�wel,�met�haar�vette�
buik,�toch�gestroomlijnd�en�met�
geslepen�tanden.�Hongerig�rom-
melt�ze�wat�aan,�daar�tussen�die�
palen,�een�kant-en-klaar�hapje�
is�wat�ze�wil.�Dat�hapje�hoeft�
alleen�nog�maar�voor�de�neus�van�

zo’n�bak�te�komen.�Dus�de�takel�
met�makreel�(of�wat�dan�ook)�
op�sneaky,�naar�snoek�ruikende,�
stekken�te�water�laten.�Het�is�een�
prachtige�tak�van�de�visserij.�Ik�
heb�toch�al�best�wat�snoeken�
mogen�landen,�maar�zodra�mijn�
drijver�met�een�bloedgang,�rustig,�
gecontroleerd�of�schokkend�ten�
onder�gaat,�schiet�de�adrenaline�
en�de�angst�in�mij�naar�boven.�
Het�watje�in�mij,�daar�is-ie�weer!�

Na�de�gebruikelijke�paar�secon-
den�wachten,�contact�maken�
met�de�snoek,�ram�ik�aan.�De�
slip�giert,�de�lijn�scheert�door�
het�water�en�het�soepele�carbon�
buigt�schokkend.�Het�gevecht�
tussen�de�jagers�duurt�vaak�niet�
lang,�maar�het�is�krachtig�en�fel.�
En�dan�ligt�ze�daar,�dreigend�
met�haar�kop�schuddend�en�de�
bek�ver�open�gespreid.�Ze�spant�
haar�gecamoufleerde,�prachtige�
lichaam�aan�en�ontploft,�vlak�
voor�de�kant�een�explosie�van�
jewelste.�Ik�schijt�in�mijn�broek�
en�twijfelend�gaat�mijn�hand�te�
water,�de�kieuwgreep�volgt,�mijn�

hart�bonkt.�Dan�lift�ik�haar�vette�
lichaam�op�het�droge,�ik�ben�
waarschijnlijk�de�eerste�die�dit�
ooit�heeft�mogen�doen.�De�angst�
is�weg,�ik�stelde�mij�weer�aan�
en�trots�poseer�ik,�alsof�ik�nooit�
anders�heb�gedaan.�

Te lui en te vadsig
Net�als�in�het�karpervissen,�zijn�
er�ook�in�mijn�snoekvisserij�een�
aantal�dingen�die�ik�gewoon�
wil�bereiken.�Zoals�bijvoor-
beeld�het�vangen�van�een�dikke�
metersnoek.�Ik�heb�echter�geen�
idee�hoe,�maar�ik�heb�wel�het�
geluk�dat�mijn�vader�naast�het�
karpervissen�ook�het�snoeken�
goed�beheerst.�Dus�de�oude�
fotomappen�van�mijn�pa�worden�
geopend,�en�eentje�in�het�bijzon-
der:�‘Meters�uit�de�polder’.�De�
foto’s�spreken�boekdelen,�dat�wil�
ik�ook!�Verse�makrelen�worden�
ingeslagen,�tijd�voor�het�grote�
werk.�Jagend�op�die�dikke,�vette�
dames,�te�lui�en�te�vadsig�om�
snel�te�jagen,�dus�schuivend�over�
de�bodem�op�zoek�naar�kada-
vers.�Even�later,�de�Tomos�wordt�
gestart,�vol�gas�naar�de�polder.�
Nostalgie!�De�bekende�brugrand,�
ik�weet�het�weer,�als�klein�kereltje�
zat�ik�daar�altijd.�Met�mijn�witvis-
hengeltje�dikke�voorns�te�tikken�
en�als�ik�goed�mijn�best�deed�
en�een�grote�voorn�ving,�ging�

papa�daar�mee�vissen.�Geweldig�
vond�ik�het,�want�dan�was�die�
dikke�snoek�ook�een�klein�beetje�
mijn�snoek.�Afijn,�vissen�met�die�
handel.�De�makreel�prik�ik�op�
de�dreggen.�Nog�wat�klunzig�en�
onhandig,�maar�het�lukt.�Wat�nu?�
Geen�idee�heb�ik,�waar�moest�ik�
mijn�montage�nou�deponeren?�
Een�Whatsappie�naar�pa…�‘Pa,�
waar�moet�ik�vissen�met�zo�een�
dooie�makreel?’,�‘gewoon�werpen�
naar�het�midden�gap’,�een�dui-
delijk�antwoord.�De�hengel�naar�
achteren�en�met�een�rotgang�jank�

ik�deze�weer�naar�voren.�Aha,�
daar�ging�de�makreel�op�een�vol-
ledig�andere�plek�dan�mijn�lood�
en�montage�te�water.�Zonde!�
Poging�2;�hmm…�Poging�3;�
doodzonde�man,�al�die�makrelen!�
Iets�beter�monteren,�gecontro-
leerder�werpen�en�poging�4�lukt�
eindelijk.�Hengel�op�de�steunen,�
optonic�aan,�swinger�bungelend�
aan�het�nylon,�en�wachten.�De�
makreel�aan�de�andere�hengel�
laat�ik�onder�de�brug�doordriften.�
Ondanks�de�ijskoude�wind�en�de�
barre�omstandigheden�heb�ik�het�
prima�naar�mijn�zin.

In�mijn�ooghoek�zie�ik�het�gebeu-
ren,�de�lijn�loopt�traag�weg,�een�
enkele�piep�en�zacht�getik�van�de�
slip.�Even�wachten�nu!�Bam!�De�
slip�giert,�mijn�adrenaline�spuit�
door�mijn�aderen.�De�slome�tik-
ken�en�het�langzaam�buigende�
carbon�spreken�boekdelen.�
Ondanks�dat�ik�geen�snoek�kenner�
ben,�weet�ik�het,�dit�is�een�bak!�
Mijn�vader�is�mij�ondertussen�
komen�vergezellen,�gelukkig,�
dat�scheelt�weer�de�kieuwgreep�
doen,�dat�blijf�ik�lastig�vinden.�
‘Da’s�een�beste�pik!’�Dat�is�het�
zeker,�mijn�eerste�metersnoek,�ik�
ben�geen�watje�meer!�Denk�ik,�
hoop�ik.� 666

Het water ontploft!

Langs oeroude 

oevers… Het watje voorbij?

Da’s een beste!
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Megawater – megavissen!
Dit�gebeurde�zo’n�30�jaar�geleden�
op�De�Nieuwe�Meer�toen�ik�zat�te�
vissen�op�snoek�en�snoekbaars�
vanuit�een�bootje.�In�die�tijd�
vormde�de�‘ringvaartboezem’�
mijn�jachtterrein�en�was�ik�gere-
geld�te�vinden�op�het�kanaal�zelf�
of�op�één�van�de�grote�plassen�
die�in�verbinding�staan�met�dit�
megawater.
Jaren�later�wanneer�ik�druk�bezig�

Power met snorharen!
‘…en dan gaat de geeloranje dobber onder en wordt de hengel 

bijna over de reling getrokken, wat volgt is een half uur van 

‘touwtrekken’, een enorm kromme hengel, een slip waar de rook 

van af komt! Dan opeens een idioot brede kop en snorharen! En 

dan is het plots over. De lijn van 24/00 nylon heeft het begeven, de 

krachtexplosie is te groot. Nooit eerder maakte ik zoiets mee, een 

kenner vertelde mij later dat ik een meerval had verspeeld…’

Richard�Schuchter

ben�met�het�karpervissen,�kom�
ik�op�een�stek�terecht�die�op�de�
T-sprong�ligt�waar�De�Nieuwe�
Meer�overgaat�in�de�ringvaart�bij�
Badhoevedorp.�Ik�zet�twee�hen-
gels�uit,�de�ene�voorzie�ik�van�een�
Monstercrabboilie�en�de�andere�
wordt�beaasd�met�een�boilie�met�
hennepsmaak.�Het�water�wordt�
op�dat�moment�druk�bevaren�
door�zandschepen,�een�voordeel�
is�dat�ze�vanaf�De�Nieuwe�Meer�

altijd�direct�richting�
Aalsmeer�gaan,�dus�
kan�ik�best�wel�
ongestoord�op�de�
andere�hoek�mijn�
aasjes�kwijt.

Later�op�de�avond�
schuift�een�passant�
bij�mij�aan,�het�is�Gert,�
we�praten�wat�over�
vissen�en�al�snel�gaat�
het�over�meerval.�
Twee�uur�lang�hoor�ik�
zijn�verhalen�aan�en�
concludeer�met�een�
heuse�meervalspecialist�
van�doen�te�hebben,�
wat�kan�die�man�vertel-
len�zeg!�En�dan�gebeurt�
het.�Mijn�linkerpieper�
doet�z’n�naam�eer�aan�
en�piept,�juist�als�ik�
de�stok�wil�oppakken�
roept�Gert:�‘niet�doen!�
Liggen�laten!�Kan�een�
meerval�zijn!’�Terwijl�
een�gehaakte�karper�
er�meestal�direct�van-
door�speert,�gebeurt�
er�nu�eventjes�hele-
maal�niks.�De�swin-
ger�komt�omhoog�
en�zakt�weer,�
een�brasem?�
Na�zes�minuten�
wordt�er�opeens�
resoluut�lijn�van�
de�spoel�getrok-
ken,�‘nu�mag�je�
aanslaan’,�meldt�
Gert.�Ik�volg�zijn�
raad�op�maar�krijg�
de�hengel�niet�erg�hoog,�het�
is�alsof�ik�vast�zit!�De�slip�begint�
op�gang�te�komen�en�even�denk�
ik�aan�een�zandboot�vast�te�zitten!�
Omdat�er�verderop�woonboten�
zijn�afgemeerd�ben�ik�bang�het�
monster�te�gaan�verliezen,�dus�
probeer�ik�met�alle�geweld�om�

hem�de�andere�richting�op�te�krij-
gen,�dit�lukt�mij�best�wel�rap�en�
we�kunnen�even�ademhalen.�Dan�
lijkt�het�of�hij�naar�ons�toe�komt�
zwemmen�en�dus�draai�ik�zo�snel�
mogelijk�de�lijn�op.�Dan�zien�we�
de�eerste�kolken�in�het�waterop-
pervlak�en�sta�ik�wederom�oog�in�
oog�met�een�vis�die�nog�steeds�in�
mijn�geheugen�gegrift�staat,�die�
grote�brede�kop�en�die�snorharen!�
En�dan…�Dan�maakt-ie�een�draai�
en�zoeft�er�een�stuk�lood�van�80�
gram�langs�mijn�hoofd!�Niet�het�
nylon�maar�de�onderlijn�heeft�het�
begeven,�teleurgesteld�taai�ik�af�
naar�huis…

Eindelijk, het mag!
In�de�jaren�daarna�ben�ik�o.a.�
door�het�internet�en�diverse�lec-
tuur�meer�gaan�ontdekken�over�
de�meerval�en�natuurlijk�ben�ik�
alle�verhalen�van�Gert�niet�verge-
ten.�Ik�heb�zelf�in�2004�nog�foto’s�
gemaakt�van�een�stel�jongens�
uit�Katwijk�die�op�de�ringvaart�
een�weekend�zaten�te�karperen�
en�daarbij�nog�2�schitterende�
meervallen�wisten�te�vangen�van�
maar�liefst�107�cm�en�127�cm.�In�

2011�zag�ik�op�mijn�vakantieadres,�
vlakbij�de�Saone�in�Frankrijk,�ook�
alweer�die�grote�brede�koppen�
met�baarddraden.�Vissen�van�rond�
de�2�meter�waren�daar�geen�uit-
zondering.�Toen�er�in�2012�sprake�
was�van�toelating�van�het�gericht�
vissen�op�meerval,�kwamen�al�die�
herinneringen�weer�boven.

Sinds�de�toelating�dit�jaar,�wordt�
er�enorm�veel�gericht�gevist�op�
meerval�en�de�vangsten�zijn�heel�
goed,�begin�juli�kreeg�ik�van�
een�maatje�een�foto�te�zien�van�
een�meerval�die�was�gevangen�
op�de�ringvaart�van�maar�liefst�
184�cm!�Heel�veel�berichten�van�
dikke�90-ers�en�ruime�meters�op�
verschillende�plekken�in�en�rond�
Amsterdam,�de�meerval�is�duide-
lijk�een�belangrijke�sportvis�aan�
het�worden.�Ik�ben�dit�jaar�zelf�
begonnen�met�een�kleine�kracht-
patser�van�47�cm,�daarna�wist�ik�
er�nog�één�van�77�cm�te�vangen,�
allebei�op�een�inktvis,�maar�mijn�
PR�staat�nu�op�91�cm,�gevangen�
op�een�leverboilie�en�daar�ben�
ik�zo�trots�op!�Het�formaat�loopt�
gestaag�op�en�misschien�mag�ik�

dit�jaar�wel�mijn�eerste�meterplus�
bijschrijven!

Hoe dan?
Qua�lijnmontage�zijn�er�diverse�
methodes,�dit�zijn�in�de�meeste�
gevallen�kopieën�vanuit�het�
snoekvissen�maar�dan�zonder�de�
staaldraad�maar�met�een�speciale�
gevlochten�lijn.�Ik�vis�zelf�het�liefst�
met�een�enkele�haak.�In�Frankrijk�
heb�ik�een�hele�mooie�soepele�lijn�
gevonden�die�makkelijk�knoopt�
en�sterk�is,�deze�is�tegenwoordig�
ook�gewoon�hier�verkrijgbaar�bij�
één�van�de�Amsterdamse�winke-
liers.�Het�aanbod�van�aas�dat�ik�
de�laatste�maanden�ben�tegen-
gekomen�is�ondermeer�inktvis,�
horsmakreel�en�dé�‘Ruud�Gullit�
montage’,�deze�methode�wordt�
uitgevoerd�met�een�snoekdobber�
en�dan�op�half�water�of�net�boven�
de�bodem,�een�onderlijn�met�hair�
en�een�grote�haak,�een�vissige�
boilie�en�de�haak�hang�je�vol�met�
wormen�(ook�kans�op�karper,�
baars�en�snoekbaars).�Een�paar�
‘must-haves’�die�je�bij�het�vissen�
op�meerval�wilt�hebben�zijn;�een�
stevige�hengeluitrusting,�een�paar�
werkhandschoenen�en�natuurlijk�
een�goede�onthaaktang.�Hopelijk�
maak�ook�jij�het�een�keer�mee�dat�
zo’n�‘powervis�met�snorharen’�je�
aas�pakt�en�je�de�dril�van�je�leven�
bezorgt!�Succes.� 666

De ‘Ruud Gullit 

montage’…

Visvriend Ruben met een enorme meerval!

Daar word ik gewoon blij van!
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te�beschermen.�Nu�heeft�een�snoekbaars�daar�natuur-
lijk�alleen�zijn�bek�voor�en�is�deze�dus�vaak�makkelijk�
vangbaar�in�juni.�Eigenlijk�is�het�vanuit�sportvisoogpunt�
‘wise�use’�om�de�snoekbaars�in�juni�niet�te�bevissen�
zodat�het�nest�niet�wordt�verstoord!
Andere�roofvissoorten�zijn�er�natuurlijk�ook.�Zoals�de�
snoek,�waarvan�er�meestal�één�mag�worden�behouden.�
Gelukkig�wordt�snoek�niet�echt�gezien�als�consumptie-
vis�en�dat�is�maar�goed�ook.�Ook�de�aal�(of�paling,�zo�u�
wilt)�is�een�roofvis.�Deze�mag�wel�bevist�worden,�maar�
niet�worden�meegenomen,�nog�zo’n�vergunningsver-
bod,�net�als�de�minimummaat�voor�snoekbaars...
Ik�kan�er�niet�vaak�genoeg�op�wijzen:�lees�het�vergun-
ningenboekje�eens�aandachtig�door.�Er�mag�meer�niet�
dan�je�denkt!�Een�regeltje�niet�naleven�kost�je�in�het�
slechtste�geval�€�130,-�en�als�het�gaat�om�het�meene-
men�van�teveel�snoekbaars,�dan�levert�dat�een�ander�
strafbaar�feit�op:�visstroperij�en�denk�dan�gerust�aan�
duizenden�euro’s�aan�boetes!�De�gestroopte�vis�wordt�
dus�duur�betaald.�En�daar�komt�de�handhaving�van�
wet-�en�regelgeving�door�de�AHV�weer�om�de�hoek�
kijken.�En�dat�is�ook�een�zaak�voor�u�als�rechtgeaarde�
sportvisser.�Kijk�dus�om�u�heen�en�meld�zaken�die�niet�
door�de�beugel�kunnen.�Dat�is�in�het�belang�van�het�
behoud�van�het�vijvertje�waar�wij�allemaal�in�vissen.�
Straks�is�het�leeg...

Tot�ziens�aan�de�waterkant.� 666

Alex�van�der�Velden
http://www.allesondercontrole.net/blog/

Colu
mnAlles onder controle
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De�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging�doet�er�alles�
aan�om�middels�de�Visserijwet�en�eigen�regelgeving�de�
roofvisstand�en�dus�ook�de�snoekbaarsstand�op�peil�te�
houden.�Helaas�zijn�er�ook�weer�vissers�in�Amsterdam�
(en�uit�de�rest�van�Nederland�die�de�Amsterdamse�
wateren�frequent�bezoeken)�die�er�alles�aan�doen�om�
zoveel�mogelijk�snoekbaars�te�vangen,�daar�is�helemaal�
niets�mis�mee�zolang�het�om�de�sport�gaat.�Maar�ik�
heb�het�nu�over�de�‘kloppers’,�de�lieden�die�hun�vers�
gevangen�visjes�vakkundig�de�schedel�inslaan.�Dat�wil�
zeggen,�als�ze�daar�de�moeite�überhaupt�voor�nemen,�
want�even�zo�vaak�tref�ik�snoekbaars�levend�aan�in�zak-
ken,�in�kofferbakken,�in�bosschages�of�verstopplekken�
in�visboten.�Tsja,�daar�wordt�de�visstand�niet�beter�op�
natuurlijk.�
Let�wel,�het�meenemen�van�twee�bovenmaatse�snoek-
baarzen�is�toegestaan�en�het�‘oogsten’�van�een�verse�
vis�voor�eigen�consumptie�mag�gewoon.�Eet�smakelijk�
dus!�Maar,�aan�het�meenemen�van�snoekbaars�zijn�wel�
regels�gebonden.�Zoals�de�wettelijke�minimummaat�
van�42�cm.�Om�de�stand�van�laatstgenoemde�onder-
waterrover�te�beschermen,�is�in�de�AHV-vergunning�
de�minimummaat�opgetrokken�naar�55�cm,�en�dat�is�
dus�dé�maat�die�geldt�in�de�AHV-wateren.�De�visrecht-
hebbende�(de�AHV)�mag�een�hogere�minimummaat�
in�de�vergunning�vaststellen�dan�de�wetgever.�Ook�de�
beroepsvissers�binnen�het�AHV-gebied�houden�zich�aan�
deze�maat�van�55�cm.
Wellicht�is�het�bij�u�als�lezer�onbekend;�de�snoekbaars�
is�een�nestbeschermer.�Meestal�is�het�in�juni�dat�de�
oudervissen�dichtbij�het�nest�blijven�om�dit�agressief�

MELDPUNT
Ziet u de volgende zaken: vissterfte, wateren die worden gedempt, vervuiling van wateren en oevers, vernieling van 
oevers, visstroperij, gebruik van verboden vangmiddelen, of andere zaken die meldenswaardig zijn, neemt u dan contact 
op met de AHV.
Tijdens kantooruren: 020 - 6 26 49 88. Buiten kantooruren en bij spoedmeldingen: 06 55 85 49 13 of jachtopzichter@live.nl

Deze keer staat uw lijfblad van de AHV speciaal in het 

teken van roofvissen. Een groot deel van de AHV-leden 

bestaat uit hengelaars die ‘op alles vissen’ en daar veel 

plezier aan beleven, soms ook wel gekscherend aangemerkt 

als ‘mooiweervissers’. Daarnaast zijn er nog een aantal gespecialiseerde groepen 

vissers, zoals de karperaars of wedstrijdvissers. Maar terug naar de groep 

vissers waar deze editie van het blad VISSEN aan is gewijd: de roofvis-vissers!

vissen, nummer 4, september 2013magazine
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Op�zondag�30�juni�2013�vond�het�
jaarlijkse�AHV�Jeugdkampioen-
schap�sportvissen�in�Slotervaart�
te�Amsterdam�weer�plaats.�Deel-
nemers�tussen�de�7�en�18�jaar�
verzamelden�zich�vanaf�8.30�uur�
in�de�Verrijzeniskerk�aan�de�Louis�
Bouwmeesterstraat�te�Amsterdam-
Slotervaart�met�hun�visspulletjes.�
Vaak�vergezeld�van�ouders�en/of�
grootouders�konden�zij�daar�hun�
wedstrijdkaart�en�steknummer�
ophalen.�Alle�deelnemers�kregen�
van�de�AHV�een�tasje�met�daarin�
een�lunchpakket�en�een�visblad.�
Winkelier�Hengelsport�Willem,�al�
jarenlang�de�vaste�sponsor�van�het�
Jeugdkampioenschap,�en�waar-
van�de�winkel�op�een�steenworp�
afstand�is�gelegen�aan�de�Johan�
Huizingalaan,�deelde�aan�iedere�
deelnemer�een�goodybag�met�drin-
ken,�folders�en�vismateriaal�uit.�Om�
de�vangsten�te�verbeteren�werd�er�
ook�lokvoer�aan�de�waterkant�uitge-
deeld�onder�de�deelnemers,�samen�

met�een�doosje�
maden.�
Van�9.15�tot�
12.30�uur�werd�er�
gevist�onder�een�
lekker�zonnetje�en�
het�toeziend�oog�
van�de�vrijwilligers�
van�de�AHV-organi-
satie�en�juryleden.�
Om�12.30�uur�ein-
digde�de�wedstrijd�
met�het�geluid�
van�de�luchthoorn�

en�vertrokken�deelnemers�en�
aanhang�weer�naar�het�verza-
melpunt�voor�de�prijsuitreiking.�
Helaas�waren�de�vangsten�
matig,�er�werd�alleen�vis�gevan-
gen�door�de�vissertjes�in�cate-
gorie�2,�kids�van�11�tot�14�jaar.�
Gelukkig�was�er�een�goedge-
vulde�prijzentafel�van�sponsor�
Hengelsport�Willem,�zodat�naast�
de�uitreiking�van�de�prijsbekers�
en�bijbehorende�prijzen,�alle�
deelnemers�door�verloting�toch�
in�de�prijzen�vielen.� 666
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AHV Jeugdkampioenschap 2013

PriJswinnAArs cAtegorie 2
1e plaats Dante Bakker, 12 jaar met 70 cm vis
2e plaats Sander van der Velden, 13 jaar met 43 cm vis
3e plaats Timo Brinkman, 12 jaar met 18 cm vis

Waar is je dobber vriend?

De kampioenen!

Toppie geregeld AHV!

Waar blijft die vis nou?

vissen, nummer 4, september 2013magazine
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In de decembereditie van het AHV VISSEN magazine volgt een uitgebreid interview met Juul Steyn, dat belooft zeer inte-
ressant te worden gezien zijn brede interesse op visgebied en zijn kennis van de stadse wateren.

12
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gst Dikke lippen!

Even�een�uurtje�vissen�vanuit�m’n�
woonboot�in�Oud-West,�met�een�
vast�hengeltje�en�een�1-grams�
dobber�wat�‘platten’�tikken.�Heer-
lijk�ontspannen�en�altijd�weer�leuk�
om�2,�3�of�zelfs�4�ponds�brasems�
zonder�elastiek�te�vangen.�‘Old�
school’�met�twee�blikkies�maïs�en�
zonder�gedoe�vissen.�Echt�span-
nend�wordt�het�normaal�gespro-
ken�niet,�maar�laatst�dus�wel.
Langzaam�trekt�m’n�pennetje�weg,�
richting�m’n�woonboot�om�dan�
volledig�te�verdwijnen.�Een�korte�
tik�volgt�en�een�wild�kopschudden�
maakt�duidelijk�dat�het�hier�niet�
om�een�brasem�gaat.�Al�snel�komt�
er�een�zilveren�torpedo�boven�
en�gelijk�herken�ik�het�massieve�
lichaam�van�een�heuse�diklip-

Na talloze brasems, blank-en ruisvoorns, paling en zelfs baars aan een maiskorrel 

te hebben gevangen, stond ik laatst toch wel even raar te kijken. Ik weet niet of 

anderen het al eerder hebben meegemaakt, maar ik had zelf in ieder geval nog 

nooit een harder in de Amsterdamse grachten gezien. Laat staan gevangen.

harder.�Nog�even�wordt�het�echt�
spannend�als�de�vis�een�schot�
maakt�en�ik�moet�vrezen�voor�m’n�
12/00�onderlijn.�Maar�dan�kan�ik�
de�vis�scheppen�en�is�het�afgelo-
pen.�Dacht�ik�tenminste...�
De�harder�zet�zich�met�z’n�staart�
tegen�de�bodem�van�het�schep-
net�af�en�springt�rechtstandig�

Ik kan het amper geloven!

omhoog.�Een�verrassend�snelle�
reactie�maakt�dat�de�vis�weer�
veilig�in�het�net�terecht�komt.�Ik�
blij,�vis�nog�blijer�en�m’n�vrien-
din�helemáál�blij.�De�afspraak�is�
immers:�alle�vis�BUITEN�de�boot�
houden.�Voor�deze�keer�maak�ik�
een�uitzondering�en�met�lichte�
tegenzin�wil�m’n�lief�ons�nog�even�
op�de�foto�zetten,�dank�je�schat!
Direct�daarna�laat�ik�de�vis�weer�
vrij�in�het�water�waar-ie�vandaan�
kwam,�en�waarvan�ik�nooit�had�
gedacht�dat�hij�er�zou�zwemmen.�
Op�het�IJ�heb�ik�ze�volop�gezien�
en�een�keer�gevangen�met�een�
groen�minishadje�(makkelijk�te�
verwarren�met�een�plukje�alg,�het�
natuurlijk�voedsel�van�de�harder)�
en�op�het�Noordzeekanaal�natuur-
lijk.�Maar�nog�nooit�zo�ver�de�stad�
in,�ruim�drie�kilometer�bij�het�IJ�
vandaan.� 666

Tegen alle regels in!

Heerlijk ontspannen vanuit de huiskamer…

Juul�Steyn

Cursus roofvissen van A tot Z
Mijn naam is Karim Yousfi en ik vis al 
ruim veertig jaar intensief en met vol 
enthousiasme op alle soorten vis-
sen. Mijn grote voorkeur gaat echter 
uit naar roofvissen op zout en zoet 
water. Ik wil graag mijn kennis en 
ervaring delen met anderen. Daarom 
organiseer ik in samenwerking 
met de AHV een cursus roofvissen 
voor beginnende en gevorderde 
roofvissers. In deze cursus wil ik 
de volgende onderdelen die bij het 
roofvissen komen kijken met jullie 
doornemen:

6  De verschillende soorten roofvis-
sen; snoek, snoekbaars, baars, 
roofblei;

6  De diverse watertypes; meren, kana-
len, rivieren, sloten, stadswateren;

6 De juiste technieken en materialen; pluggen, shads, spinners, dropshotten.

Ik zal uitleggen welke materialen en technieken je bij de verschillende omstandigheden het beste toepast. 

De cursus vindt plaats op 5 oktober 2013 en begint om 10.00 uur. De plaats van handeling is natuurlijk het AHV-landje aan 
de Christoffel Plantijngracht 1 bij de Sloterplas. Neem je visspullen mee en we maken er een leuke en leerzame dag van! 
Tot dan! 

Een Mokumse glasoog!
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De jeugd heeft de toekomst!
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Per 1 januari 2014 verhoogt de AHV de jaarlijkse contributie voor de VISpas met 1 euro. 
 
Van uw jaarlijkse contributie aan de AHV gaat een aanmerkelijk deel naar de overkoepelende organisaties Sportvisserij 
Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland. Die laatste ziet zich genoodzaakt de afdracht per hengelaar over 2014 met 
één euro te verhogen. Dat heeft tot gevolg dat de AHV de contributie voor de VISpas eveneens verhoogt met het bedrag 
van één euro.
De VISpas voor 2014 kost dientengevolge voor:
 
6 Junioren (tot 14 jaar, 2 hengels):  € 18,00
6 Junioren (tot 18 jaar, 2 hengels): € 26,00
6 Senioren (vanaf 18 jaar, 2 hengels): € 46,00
 
De prijzen van overige vergunningen blijven in 2014 ongewijzigd.

Viswedstrijd ‘De Drie Hoven’
Dinsdagmiddag 16 juli jl. was 
de jaarlijkse viswedstrijd van 
zorgcentrum De Drie Hoven in 
Amsterdam Slotervaart. Ver-
scholen tussen het centrum 
zelf en de bomen van de Pieter 
Calandlaan ligt een eigen vis-
vijver die goed gevuld is met 
kleine karpers. Daar organiseert 
De Drie Hoven al sinds jaar en 
dag een viswedstrijd voor de 
bewoners. 

Onder het genot van een hapje 
en een drankje, een eigen 
omroeper die de vangsten door 
de luidspeakers liet schal-
len en onder het oog van vele 
toeschouwers, werd er heerlijk 
gevist. Het stralende zonnetje, 
de muziek uit vroeger tijden en 
de inzet van acht AHV-vrijwilli-
gers, maakten de dag compleet. 
Sommige deelnemers zijn al vele 
jaren lid van de AHV en doen 
jaarlijks fanatiek mee. Naast de hulp van de vrijwilligers sponsort de Amsterdamse Hengelsport Vereniging ook altijd 
de fraaie trofeeën voor de winnaars.

Al kort na de start werden de eerste karpers gevangen en gemeten. Op de persoonlijke deelnemerskaarten werden 
deze bijgeschreven. Uiteindelijk zou degene met de grootste totaallengte met de eer gaan strijken. Nadat de omroe-
per het eindsignaal had gegeven kon de einduitslag worden bepaald en werden de prijswinnaars door de directrice 
van De Drie Hoven in het zonnetje gezet door middel van het uitreiken van de trofeeën en andere prijsjes. Eerste 
prijs: mevrouw de Waal (3 vissen, totale lengte 124 cm), tweede prijs: mevrouw Groen (2 vissen, totale lengte 76 cm), 
derde prijs: mevrouw de Waard (1 vis, totale lengte 37 cm). De poedelprijs ging deze keer naar mevrouw Groenekan 
die een vis van 22 cm wist te vangen!

De gelukkige winnaars!
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In de serie ‘Amsterdamse winkeliers 

uitgelicht’ reist de redactie deze keer 

af naar Vinkeveen. Daar bevindt zich 

aan de Herenweg hengelsportwinkel 

De Ronde Venen. 

Uitg
elic

ht

Rien de Wolf.

‘Vinkeveen?�Dat�is�toch�helemaal�
geen�Amsterdam?’�Dat�klopt�als�
een�bus!�Van�oudsher�worden�de�
Vinkeveense�plassen�echter�druk�
bezocht�door�Amsterdammers�en�
veel�AHV-leden�mogen�in�dit�prach-
tige�gebied�graag�een�hengeltje�
uitwerpen.�Voldoende�reden�om�
van�020�naar�0297�af�te�reizen�voor�
een�interview�met�Cees�van�Eijk.
Cees�van�Eijk,�geboren�in�1966�
te�Amstelveen,�is�de�uitbater�
van�de�ruim�100�vierkante�meter�
grote�hengelsportwinkel�aan�de�
�Herenweg�in�Vinkeveen.�In�1995�
besluit�Van�Eijk�dat�hij�een�hen-
gelsportwinkel�wil�beginnen�in�
Vinkeveen.�Maar�dat�lukt�niet!�En�
dus�wijkt�hij�in�eerste�instantie�uit�
naar�Mijdrecht.�Als�hij�twee�jaar�
later�de�kans�krijgt�om�de�huidige�
winkel�aan�de�Herenweg�over�te�
nemen,�grijpt�hij�deze�kans�met�
beide�handen�aan.�‘Maar�waarom�

Vinkeveen�dan?’�luidt�de�vraag�
van�onze�redacteur.�Cees�begint�
direct�enthousiast�te�verhalen�over�
de�prachtige�omgeving,�de�goede�
bereikbaarheid,�de�relatieve�rust�op�
het�water�en�de�indrukwekkende�
visstand.�Tijdens�het�interview�
komen�er�diverse�klanten�binnen,�
zeker�de�helft�heeft�een�typische�
Amsterdamse�tongval.�Wat�verder�
opvalt,�is�dat�er�veel�jonge�jongens�
een�‘spulletje’�komt�kopen.�‘Ja,�
de�jeugd�hier�mag�graag�vissen’,�
vertelt�Cees,�‘dat�is�beter�dan�de�
hele�dag�op�de�computer�te�zitten’,�
vervolgt�hij�lachend.�Daar�heeft�hij�
natuurlijk�gelijk�in!�
De�winkel�zelf�is�ruim�voorzien�
van�alle�vismaterialen�die�je�als�
beginnende�of�gevorderde�visser�
nodig�denkt�te�hebben.�Een�indruk-
wekkende�wand�met�allerhande�
kunstaas�wordt�geflankeerd�door�
een�fikse�hoek�met�karpermateri-

aal.�Maar�ook�de�witvisser�kan�hier�
zijn�hart�ophalen.�De�vraag�die�de�
redactie�aan�iedere�winkelier�stelt:�
‘Hoe�ga�je�met�de�concurrentie�van�
internetwinkels�om?’�antwoordt�
Van�Eijk�breed�glimlachend:�‘Door�
mee�te�doen!�Mijn�webwinkel�is�te�
vinden�op�www.hengelsportwinkel.
com,�maar�ik�zal�je�vertellen�dat�de�
meeste�mensen�toch�het�liefst�in�de�
winkel�komen,�dat�is�veel�persoon-
lijker�en�een�hengeltje�of�molen�
testen�lukt�nou�eenmaal�niet�zo�
makkelijk�op�een�beeldscherm!’
Het�is�duidelijk�dat�Cees�van�Eijk�
een�gepassioneerd�mens�is�die�
iedere�klant,�of�die�nou�voor�een�
dobbertje�of�een�hele�karperuit-
rusting�komt,�de�tijd�gunt�en�alles�
op�een�prettige�manier�uitlegt�en�
toelicht.�Op�de�vraag�hoe�Cees�
de�toekomst�ziet,�is�zijn�antwoord�
wederom�resoluut�en�vol�positi-
visme:�‘Goed!�Heel�goed!�Als�je�
ziet�hoeveel�jongeren�er�de�laat-
ste�jaren�een�VISpas�van�de�AHV�
komen�halen�en�steeds�fanatieker�
aan�de�gang�gaan�binnen�de�hen-
gelarij,�kan�ik�niets�anders�zeggen�
dan�dat�ik�het�allemaal�rooskleurig�
in�zie!�De�jeugd�heeft�de�toekomst�
en�daar�vaar�ik�wel�bij!’� 666

Amsterdamse winkeliers 
uitgelicht

Cees voor zijn winkel

Hengelsport De Ronde Venen
Herenweg 237, 3645 DM Vinkeveen
Tel. 0297 - 26 13 01
www.hengelsportwinkel.com
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Het�vangen�van�een�vis�hoeft�
voor�mij�niet�altijd�al�te�makkelijk�
te�gaan.�Soms�moet�het�gewoon�
op�de�moeilijke�manier!�Soms�is�
de�wijze�waarop�je�een�vis�vangt,�
veel�belangrijker�dan�dát�je�een�
vis�vangt.�En�dus�ga�ik�vliegvis-
sen!�Vismaat�Johan�speelt�van-
daag�voor�kapitein�en�daarom�
kan�ik�mij�volledig�concentreren�
op�het�betere�gezwiep�met�de�
vliegenlat.�Johan�kiest�vandaag�

Een ‘Johandag’
We schrijven midden juli en de zomer is inmiddels in volle gang. 

Vandaag neem ik jullie mee naar de Vinkeveense plassen. De 

watertemperatuur hangt rond de 20 graden. Veel warmer moet 

het water niet worden om verantwoord op snoek te blijven vissen. 

Zodra de temperatuur nog verder stijgt, dan stoppen we even 

met snoekvissen, het welzijn van onze geliefde groenjassen staat 

immers voorop. Ter info: een snoek terugzetten op warm en dus 

(meestal) zuurstofarm water, gaat wel eens mis, een dode vis tot 

gevolg hebbende. Dat willen we niet!

Roy�van�Zwieten

voor�spinner-�en�swimbaits�in�de�
maat�XL.�Zoals�zo�vaak�starten�
we�in�alle�vroegte.

Een topaankoop
Al�bij�de�derde�worp�van�Johan,�
knalt�er�vanuit�de�diepte�een�vis�
op�zijn�spiksplinternieuwe�swim-
bait.�Hij�heeft�het�ding�net�uit�de�
verpakking�gehaald.�De�dril�is�
helaas�maar�van�korte�duur�want�
na�een�paar�seconden�schiet�de�

vis�los.�‘Niet�getreurd�maat,�er�
komt�vast�nog�een�kans!’,�beur�ik�
hem�op.�En�inderdaad,�niet�lang�
daarna�is�het�wederom�raak�voor�
mijn�vriend.�Een�mooie�snoek�
van�dik�in�de�80�cm�komt�deze�
keer�wel�aan�boord.�Johan�heeft�
duidelijk�een�goed�stuk�kunst-
aas�te�pakken�want�de�aanbeten�
volgen�zich�in�een�rap�tempo�op,�
een�topaankoop!�Ik�heb�nog�geen�
tikje�gehad,�maar�aangezien�ik�
heb�besloten�geen�andere�hen-
gel�mee�te�nemen�blijf�ik�stug�
doorzwiepen�met�de�streamer.�
Ondertussen�vaart�Johan�de�
boot�naar�een�nieuwe�stek�en�
kennelijk�kan�de�man�niets�fout�
doen�want�in�no-time�hangt�de�
volgende�snoek�aan�zijn�hengel.�
Met�een�glimlach�van�oor�tot�
oor�poseert�mijn�vismaat�met�
een�mooie�metersnoek�voor�de�
camera.�Gekscherend�zeg�ik�dat�
het�een�echte�‘Johandag’�begint�
te�worden.�De�dag�vordert�en�we�
hebben�al�een�tijdje�niets�gezien.�
We�overleggen�de�situatie�en�
we�besluiten�een�lange�drift�te�
maken�langs�een�kant�waar�we�
nooit�iemand�zien�vissen.�Een�
stuk�met�verschillende�dieptes�en�
met�hier�en�daar�mooie�lelieveld-
jes.�De�westenwind�zal�de�boot�

automatisch�over�de�stek�laten�
drijven.�Dit�goede�plan�levert�
helaas�niets�op.

Nog maar een keer
Johan�heeft�er�echter�nog�wel�
vertrouwen�in�en�vaart�de�boot�
terug.�Deze�keer�weet�hij�beter�
waar�de�lelievelden�staan�en�
stuurt�hij�de�boot�vakkundig�van�
het�ene�plantenbedje�naar�het�
andere.�Terwijl�ik�de�streamer�
door�het�heldere�water�binnen-
strip,�zie�ik�de�swimbait�van�mijn�
maatje�vastlopen�in�een�lelie.�Met�
een�ruk�aan�de�hengel�schiet�de�
dreg�uit�de�plant.�Op�dat�moment�
knalt�er�een�groene�schicht�uit�
het�niets�op�de�swimbait!�Wat�
een�spektakel�en�op�het�eerste�
gezicht�denken�we�aan�een�‘bijna’�
metervis!�De�snoek�gaat�los�en�
boort�zich�als�een�gek�de�planten�
in.�‘Ik�raak�‘m�kwijt�ouwe’,�zegt�
Johan,�‘Hij�zit�muurvast!’�Door�
de�boot�boven�de�vis�te�brengen�
en�flink�veel�spanning�op�de�lijn�
te�houden,�komt�de�vis�los.�Even�
komt�het�beest�boven�om�ver-
volgens�met�een�harde�run�de�
diepte�in�te�spuiten.�We�schrikken�
ons�allebei�rot�van�het�formaat!�
‘Wat�een�bakbeest�ouwe!’�roep�
ik.�Johan�houdt�het�hoofd�koel�
en�drilt�de�vis�nu�gecontroleerd�
af.�In�één�keer�pak�ik�de�snoek�in�
de�kieuwgreep�en�verbaas�ik�me�
over�het�grote�‘handvat’.�Wat�een�

Eén van de vele ‘Johanvissen’…

Een bakbeest van een moedersnoek!

Eindelijk!

bak�van�een�vis!�Ik�pak�de�camera�
en�schiet�snel�een�serie�platen�van�
een�overgelukkige�Johan.�Daarna�
onthaken�we�deze�moedersnoek�
en�meten�we�haar�op.�Het�verdict�
luidt�maar�liefst�125�centimeters.�
Holy�cow!�Binnen�twee�minuten�
mag�de�vis�daarna�weer�voorzich-
tig�terug�en�zwemt�met�krachtige�
slagen�weg.�We�maken�een�dansje�
en�vieren�een�feestje�in�de�boot�
en�ik�feliciteer�mijn�maat�met�zijn�
nieuwe�PR.

Eindelijk
De�teller�staat�voor�Johan�inmid-
dels�op�8�vissen�tegen�de�hatelijke�
0�voor�mij.�Niet�dat�ik�minder�
gelukkig�ben,�ik�gun�het�mijn�maat�
van�harte�en�ik�geniet�met�volle�
teugen.�Vissen�vanuit�een�boot�
doe�en�beleef�je�samen.�Eigenlijk�
zijn�we�wel�klaar,�maar�we�beslui-
ten�tot�een�laatste�drift.�Na�weer�
‘tig’�worpen�vis�ik�de�streamer�op�
de�automatische�piloot�binnen�en�
ik�schrik�me�dan�ook�een�‘apen-
hoedje’�als�ik�dan�toch�eindelijk�
een�aanbeet�krijg.�Geen�vis�van�
formaat,�maar�eerder�de�kleinste�
van�de�dag�bezorgt�mij�alsnog�
een�heel�voldaan�gevoel.�Het�is�
me�toch�maar�fijn�gelukt!�Na�deze�
vangst�is�het�mooi�geweest�en�
varen�we�richting�de�helling.�

Een�week�later�stijgt�het�kwik�naar�
temperaturen�boven�de�30�gra-

den.�We�besluiten�de�vissen�met�
rust�te�laten.�Snoeken�zijn�uiterst�
kwetsbare�dieren�bij�hoge�water-
temperaturen.�Als�iedereen�hier�
rekening�mee�houdt,�dan�blijven�
de�beukers�zoals�die�van�Johan�
behouden.�Gelukkig�is�het�najaar�
al�in�zicht,�bij�uitstek�het�jaarge-
tijde�voor�grote�snoek!�� 666
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13. Polder Groot 
Mijdrecht, ten 
noorden N201
Witte boekje pag. 11
Geschiedenis:�Vroeger�bestond�dit�
gebied�uit�nat�veenweidenland-
schap�dat�werd�doorkruist�door�
veenriviertjes�en�kreekjes.�In�de�
Middeleeuwen�werd�het�gebied�
geschikt�gemaakt�voor�landbouw�
en�bewoning�door�lange,�rechte�
watergangen�aan�te�leggen�die�het�
water�konden�afvoeren.�‘Het�neder-
zettingenlint’�Achterbos,�Herenweg,�
Demmerik�en�Donkereind�werd�
gebouwd�op�de�stevige�kleioevers�
van�een�riviertje�en�fungeerde�als�
ontginningsbasis.�In�de�17e�eeuw�
nam�de�vraag�naar�turf�vanuit�
Amsterdam�sterk�toe.�Ten�westen�
van�de�nederzettingen�ontstonden�
hierdoor�grote�plassen.�Het�gevolg�
hiervan�was�een�gebrek�aan�land-
bouwgrond�en�toegenomen�over-
stromingsdreigingen�voor�de�nu�
gegroeide�nederzettingen.�Er�werd�
besloten�tot�het�droogmalen�van�
het�plassengebied,�waaronder�de�
huidige�Groot�Mijdrecht�Polder.
Vismogelijkheden:�Door�de�indeling�
van�het�landschap�ligt�het�viswa-

Amsterdam, de diepte in…

Foto’s: Google Earth

ter�direct�naast�wegen�of�tussen�
weilanden.�Het�te�bevissen�water�
is�echter�beperkt�doordat�delen�
beschermd�gebied�of�privé-eigen-
dom�zijn.�De�langgerektheid�van�de�
sloten�maakt�dat�een�actieve�visserij�
de�voorkeur�geniet.�Kleine�karper,�
kroeskarper,�zeelt,�snoek�en�witvis�
zijn�hier�te�vangen.�
Bijzonderheden:�Veel�van�de�wei-
landen�en�moerassige�gebieden�zijn�
particulier�eigendom�of�in�bezit�van�
Natuurmonumenten.�Niet�overal�
mag�gelopen�of�gevist�worden.�
Controleer�hiervoor�de�geldende�
regels�en�borden�die�(door�eigena-
ren)�zijn�geplaatst.�
Conclusie:�De�hoeveelheid�viswater�
is�beperkt�en�de�ligging�van�wegen�
vlak�langs�het�meeste�viswater�vor-
men�een�veiligheidsrisico.

14. Vinkeveense en 
Proosdijer Plassen 
Witte boekje pag. 11
Geschiedenis:�Het�van�oorsprong�
natte�veenweidenlandschap�werd�
doorkruist�door�veenriviertjes�en�
kreekjes.�In�de�11e�eeuw�werd�het�
gebied�langzaam�ontgonnen�door�
het�aanleggen�van�lange,�rechte�

watergangen.�Op�de�kleioevers�
van�een�riviertje�ontstonden�enkele�
nederzettingen,�waaronder�Vinke-
veen.�Door�het�inklinken�van�het�
veengebied�werd�het�ontwateren�
steeds�problematischer�en�verloor�
het�land�zijn�landbouwfunctie.�
Enkel�veeteelt�kon�er�nog�bedreven�
worden.�Toen�in�de�17e�eeuw�de�
vraag�naar�turf�vanuit�Amsterdam�
toenam,�vormden�zich�ten�westen�
van�Vinkeveen�grote�plassen.�De�
relatief�late�start�(1887)�van�het�
ontginnen�van�de�oostkant�van�de�
nederzettingen�zorgde�ervoor�dat�
Vinkeveen�het�langst�een�veendorp�
is�gebleven.�De�Baambrugse�Zuwe�
was�tot�die�tijd�niet�meer�dan�een�
moeraspad.�De�turf�werd�aan�de�
noordzijde�van�het�plassengebied�
via�de�Proosdijersluis�en�het�veen-
riviertje�de�Winkel�naar�Amsterdam�
getransporteerd.�Waar�de�plassen�
ten�westen�van�Vinkeveen�werden�
drooggemalen,�is�hier�na�WOII�in�
verband�met�de�recreatieve�waar-
den�aan�de�oostkant�van�Vinkeveen�
van�afgezien.�Zodoende�zijn�de�
plassen�behouden�gebleven.�De�
voor�veenafgravingen�zo�kenmer-
kende�trekgaten�en�legakkers�zijn�

vooral�nog�in�het�westelijke�deel�
van�het�plassengebied�te�zien.�In�
het�oostelijke�deel�zijn�de�legak-
kers�verdwenen�door�golfafslag�
en�zandwinning�tussen�1957�en�
1976�ten�behoeve�van�de�bouw�van�
nieuwe�Amsterdamse�wijken�als�de�
Bijlmer.�Hierdoor�zijn�er�gaten�van�
60�meter�diep.�In�deze�tijd�zijn�er�
ten�behoeve�van�de�recreatie�ook�
12�zandeilanden�aangelegd.�Het�
huidige�plassengebied�is�circa�900�
Ha�groot.�
Vismogelijkheden:�De�zeer�heldere�
plassen�zijn�vooral�vermaard�om�
het�goede�karper-�en�roofvisbe-
stand.�Binnen�deze�laatste�groep�
vormt�snoekbaars�een�uitzonde-
ring.�Deze�vissoort�is�gelukkig�wel�
weer�langzaam�in�opkomst.�Een�
enkele�meerval�zwemt�er�ook�rond.�
Van�de�drie�plassen�is�de�meest�
zuidelijk�gelegen�plas�de�ondiepste.�
Op�de�Middelplas�(tussen�de�N201�
en�de�Baambrugse�Zuwe)�kan�nau-
welijks�vanaf�de�kant�gevist�wor-
den.�Er�zijn�meerdere�bootverhuur-
bedrijven�aan�de�plassen�te�vinden.�
Onder�andere�De�Wilgenhoek�en�
Borger.�Flexible�Carpfishing�heeft�
zich�gespecialiseerd�in�het�karper-
vissen�vanuit�een�boot�op�de�Vin-
keveense�Plassen�en�biedt�hiervoor�
diverse�arrangementen�aan.�Voor�
elke�vissoort�geldt�dat�alle�forma-
ten�gevangen�kunnen�worden.�
Vissen�vanaf�de�kant�is�beperkt�
mogelijk.�Let�op,�veel�oevers�en�
eilanden�zijn�privébezit!�
Bijzonderheden:�Er�gelden�flink�
wat�bepalingen�voor�dit�water�en�
er�kan�niet�overal�gevist�worden!�
Raadpleeg�hiervoor�het�Witte�
Boekje�pag.�11.�De�plassen�maken�
deel�uit�van�een�groengebied,�dus�
houd�je�ook�aan�locaal�geldende�

(tijdelijke)�regels�die�vaak�in�de�
vorm�van�borden�zijn�geplaatst.�Er�
is�veel�waterrecreatie�in�de�vorm�
van�waterskiën,�duiken,�zwemmen,�
varen�en�vissen.
Conclusie:�Een�geweldig�water�met�
een�mooi�visbestand�waar�elke�vis-
ser�zijn�hart�zal�kunnen�ophalen.

15. Zuidelijke helft 
van De Winkel 
Stokkelaarsbrug - 
Hoeve Abcouderzicht 
Witte boekje pag. 12
Geschiedenis:�De�Winkel�is�van�oor-
sprong�een�kronkelend�veenrivier-
tje�dat�de�verbinding�vormt�tussen�
de�riviertjes�de�Waver�en�de�Ang-
stel.�Ten�tijde�van�de�turfwinning�
werd�het�riviertje�gebruikt�om�aan�
de�noordzijde�van�de�Vinkeveense�
Plassen�via�de�Proosdijersluis�de�
gewonnen�turf�naar�Amsterdam�te�
verschepen.�De�huidige�loop�van�
het�riviertje�is�nagenoeg�gelijk�aan�
die�uit�de�Middeleeuwen.�
Vismogelijkheden:�Dit�riviertje�ligt�
in�een�oase�van�groen�met�voor-
namelijk�hoge�kantbegroeiing.�
Het�water�wordt�geflankeerd�door�
dichte�rietkragen,�knotwilgen�en�
essen�en�slechts�op�een�enkele�aan-
legplek�voor�boten�kan�het�water�
bereikt�worden.�Het�op�sommige�
plaatsen�smalle�riviertje�stroomt�
nauwelijks�en�kan�het�best�vanuit�
een�boot�bevist�worden.�Het�water�
is�overwegend�helder�en�bevat�
voornamelijk�kleine�tot�middelgrote�
snoek,�karper,�witvis�en�baars.
Bijzonderheden:�De�Winkel�wordt�
gebruikt�als�kano-�en�vaarroute�
door�mensen�die�willen�genieten�
van�het�natuurschoon.
Conclusie:�Een�water�dat�eigenlijk�
alleen�te�bevissen�is�vanuit�een�

boot�tenzij�het�riet�gemaaid�is.�Dit�
gebeurt�meestal�eens�in�de�vier�
jaar.

16. De Waver 
Witte boekje pag. 12
Geschiedenis:�De�Waver�is�van�oor-
sprong�een�veenriviertje�dat�door�
het�waterrijke�veenweidegebied�
liep.�Het�verbindt�twee�stroom-
systemen.�In�het�noorden�bij�de�
Voetangel�dat�van�de�Holendrecht�
en�Bullewijk,�in�het�zuiden�bij�de�
Stokkelaarsbrug�dat�van�de�Oude�
Waver�en�de�Winkel.�De�Waver�
werd�ten�tijde�van�de�turfwinning�
een�belangrijke�transportroute�
om�gewonnen�turf�uit�het�omlig-
gende�gebied�naar�Amsterdam�te�
transporteren.�Tegenwoordig�dient�
het�als�ringvaartje�en�heeft�het�een�
natuurfunctie.
Vismogelijkheden:�’s�Zomers�is�
het�riviertje�vrij�dicht�begroeid�met�
waterplanten�die�schuilmogelijk-
heden�bieden�voor�de�veelal�kleine�
snoeken.�Er�zwemmen�kleine�tot�
middelgrote�karpers�en�niet�al�te�
grote�graskarpers.�Het�water�is�
vanaf�één�kant�te�bevissen,�maar�
deze�ligt�dan�ook�direct�naast�de�
weg,�waardoor�het�oppassen�gebla-
zen�is.
Bijzonderheden:�De�Waver�maakt�
deel�uit�van�het�zogenaamde�
‘Rondje�Ronde�Hoep’,�een�tocht�
om�Polder�de�Ronde�Hoep,�tevens�
stiltegebied,�dat�door�veel�fietsers�
en�wandelaars�gemaakt�wordt.�
Het�riviertje�maakt�deel�uit�van�een�
kano-�en�vaarroute.
Conclusie:�Een�zeer�mooi�nauwe-
lijks�stromend�riviertje�dat�midden�
in�de�natuur�ligt.�De�visser�die�de�
natuur�een�warm�hart�toedraagt�is�
hier�op�zijn�plaats!� 666

In iedere editie van het AHV VISSEN magazine zullen de komende tijd, in chronologische 
volgorde, vier AHV-wateren worden ‘uitgediept’. Wat zijn de bijzonderheden van het water, de 
historie, de toekomst? Wat mag wel, wat mag niet? Welke vissen zijn er te verwachten en hoe 
groot is daadwerkelijk de kans dat je ook wat vangt? Om het overzichtelijk te houden heeft 
de redactie besloten om de nummers op de AHV-waterkaart aan te houden. Deze nummers 
refereren aan het Witte Boekje dat u bij uw VISpas dient te houden. In VISSEN magazine 
3 van juni 2013 zijn de wateren 9 t/m 12 besproken. Deze keer zijn de nummers 13 t/m 16 
aan de beurt.
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Het�is�1944,�Wimpie�is�negen�jaar�
oud�en�staat�te�hengelen�in�het�
Westelijk�Marktkanaal�dat�parallel�
loopt�aan�de�Willem�de�Zwijger-
laan.�Voor�de�lol,�maar�ook�om�
de�honger�te�stillen.�Iedere�baars�
gaat�mee�naar�huis.�De�kleintjes�
gaan�zonder�schoon�te�maken�zo�
de�pan�in,�tot�ze�hard�als�leer�zijn.�
De�wat�grotere�worden�onthoofd�
en�schoongemaakt.�Van�de�kop-
pen�wordt�soep�gemaakt.�Wimpie�
heeft�er�geen�benul�van�dat�hij�
eigenlijk�een�‘Streetfisher’�is!
Anno�nu�is�het�goed�gebruik�om�

Straatvissen, hip of niet?

(bijna)�alle�gevangen�vissen�weer�
terug�te�zetten.�Gebrek�aan�voed-
sel�is�er�niet�en�we�vissen�voor�
het�plezier�of�om�even�te�ontsnap-
pen�aan�de�stress�van�alledag.�Zo�
werkt�het�ook�bij�mij.�Na�een�dag�
noeste�arbeid,�perikelen�met�kin-
deren,�huishouden�en�boodschap-
pen�doen,�is�het�gewoon�lekker�
om�er�in�de�avond�eventjes�tussen�
uit�te�‘piepen’.�Alleen�of�met�een�
maatje,�met�een�klein�hengeltje�in�
de�hand�en�een�minuscuul�tasje�
op�de�rug,�de�bruggen,�grachten�
en�havens�van�Amsterdam�af�stro-

pen.�Op�zoek�naar�een�vis�maar�
meer�nog�naar�een�stukje�vrijheid.�
Tien�jaar�geleden�noemden�wij�
dat�‘baarsies�pielen’�ofschoon�we�
meer�snoekbaars�vingen.�Tegen-
woordig�heet�dat�‘Streetfishen’.�
Waarom�in�hemelsnaam?
Het�antwoord�ligt�voor�de�hand;�
commercie.�Zodra�dit�woord�ter�
sprake�komt�dan�gaan�de�nekha-
ren�bij�velen�recht�overeind�staan.�
Commercie�is�immers�iets�vies,�
iets�waar�wij,�nuchtere�Hollanders,�
niets�mee�te�maken�willen�heb-
ben.�Wij�weten�immers�zelf�wel�
wat�goed�voor�ons�is,�daar�heb-
ben�we�niemand�voor�nodig�en�al�
helemaal�geen�gladde�reclameboy�
die�als�doel�heeft�zoveel�mogelijk�
geld�naar�binnen�te�sleuren.�Over�
onze�ruggen�welteverstaan!�
Hoogste�tijd�om�wat�nuance�aan�
te�brengen�in�dit�verhaal.�Com-
mercie�is�niet�meer�weg�te�den-
ken�uit�ons�bestaan.�We�worden�
overspoeld�met�unieke,�vaak�
éénmalige�aanbiedingen�waar�
we�gebruik�van�moeten�maken�
om�ons�leven�zinvol�te�houden.�
Korting�hier,�gratis�daar.�Koop�nu!�
Doe�mee,�mis�het�niet!�Verstandig�
als�we�zijn,�kijken�we�tussen�de�
spijlen�van�dit�gezever�door�en�

bepalen�zelf�wel�wat�goed�voor�
ons�is.�Streetfishing?�Dat�klinkt�
natuurlijk�veel�vetter�dan�‘straat-
vissen’�of�‘baarzen�pielen’.�Daar�
hoef�je�niet�voor�gestudeerd�te�
hebben.�Maar�is�dat�slecht?�Als�
je�je�mening�baseert�op�hetgeen�
hierboven�is�beschreven�mis-
schien�wel,�maar�laten�we�eens�
teruggaan�naar�Wimpie.

Vissen wordt sportvissen
Jaren�na�de�oorlog�ruilde�Wimpie,�
inmiddels�Wim,�zijn�afgeleefde�
bamboehengeltje�met�baarsdrij-
vertjes�in�voor�een�heuse�holglas-
hengel,�maar�liefst�vijf�meter�lang�
en�helemaal�niet�zo�zwaar.�Dankzij�
de�toenemende�welvaart�werd�
het�vissen�opeens�sportvissen�en�
werden�alle�visjes�netjes�onthaakt�
en�geretourneerd�aan�het�zoete�
nat.�Mede�dankzij�een�bedrijf�als�
Albatros�waren�‘hi-tec’�hengels�
als�voorgenoemde�holglasstok,�
opeens�betaalbaar!�Voel�je�‘m�al?�
Dankzij�de�commercie�en�toege-
nomen�productie�werd�het�ook�
voor�‘Jan�met�de�pet’�mogelijk�een�
retecoole�hengel�aan�te�schaffen.�
Toen�nog�niet�zo�glad�als�nu,�is�het�
voor�een�groot�deel�te�danken�aan�
die�reclameboys�dat�sportvissen�

Streetfishing is anno 2013 helemaal hot! Zo hot zelfs dat je bij 

wijze van spreken je shadjes in het vriesvak moet bewaren omdat 

de kans anders groot is dat ze spontaan ontbranden. Maar hoe 

nieuw is dat hele straatvissen nu eigenlijk? Doe je hippe gympen 

aan, smeer nog wat extra ‘extreme shape gel’ in je haar en rij 

achter me aan op je retecoole citycruisebike, met extra brede 

banden natuurlijk…

Rolf�Bouman

voor�een�breed�publiek�toeganke-
lijk�en�betaalbaar�werd.
Inmiddels�noemen�we�Wimpie�
opa�Wim.�Mijn�vader�vist�niet�
heel�veel�meer,�af�en�toe�werpt�
hij�een�hengeltje�uit�met�één�van�
zijn�kleinzonen.�Grappig�genoeg�
is�dat�nu�weer�een�bamboehen-
geltje,�dat�hengeltje�waar�het�ooit�
allemaal�mee�begon!�Zijn�zoon�
echter�is�helemaal�van�het�padje�
af,�die�goser�spendeert�iedere�vrije�
minuut�aan�het�water�en�het�zal�
niemand�in�zijn�omgeving�verba-
zen�als�hij�op�een�dag�schubben�
krijgt�en�kieuwen�ontwikkelt.�Ik�stel�
u�voor�aan�mijzelf.�De�baars-pieler.
Volgens�de�definitie�van�het�Street-
fishen,�ben�ik�er�eentje!�Onge-
vraagd�ben�ik�van�baars-pieler�een�
Streetfisher�geworden.�De�eerste�
keer�dat�ik�die�term�tegenkwam,�
verwonderde�ik�mij�hier�over.�Ster-
ker�nog,�ik�wond�mijzelf�op!�‘Wat�
denken�ze�wel�niet!�Mij�een�beetje�
in�een�hokje�douwen!�Rot�op!’�
Maar�inmiddels�ben�ik�tot�bedaren�
gekomen�en�zie�eigenlijk�alleen�
nog�maar�positieve�dingen.�Materi-
alen�worden�goedkoper,�informatie�
over�technieken�en�zeer�zeker�ook�
over�stekken�is�steeds�eenvoudiger�
te�vergaren.�Maar�er�is�iets�dat�veel�

belangrijker�is,�iets�dat�makkelijk�
over�het�hoofd�te�zien�valt,�maar�
wat�feitelijk�een�enorm�slimme�
marketingtruc�is!�Een�truc�die�twee�
kanten�op�werkt�en�waar�iedereen�
blij�van�wordt!
Vissen�heeft,�hoe�je�het�ook�wendt�
of�keert,�toch�een�wat�oubollig�
karakter.�Dikke�mannen�die�op�
doorgezakte�stoeltjes�sjekkies�
roken.�Voor�hun�neus�een�paal�
van�een�hengel�en�een�dobber�
die�nooit�onder�gaat.�Dat�dit�alle-
maal�klinkklare�larie�is,�dat�hoef�ik�
jullie�niet�uit�te�leggen.�Maar�de�
buitenwereld�ziet�dat�toch�vaak�
echt�zo.�Ik�wijt�dit�aan�een�gebrek�
aan�informatie.�Die�hippe�gasten�
die�zich�nu�met�coole�sneakers�
en�dito�outfits�door�het�stadse�
publiek�bewegen�en�zichzelf�
Streetfisher�noemen,�stoffen�dit�
muffe�imago�af�en�verspreiden�
ongewild�de�boodschap�dat�vis-
sen�gewoon�hip,�stoer�en�inder-
daad�retecool�is!
Vissen�is�voor�oude�mannen�die�
sjekkies�roken.�Vissen�is�voor�kin-
deren�met�bamboehengeltjes.�En�
dankzij�die�gladde�reclameboys�is�
vissen�nu�ook�voor�jongemannen�
(en�meisjes!)�die�gewoon�even�
weg�willen�van�de�stress�van�alle-
dag�en�geen�behoefte�hebben�aan�
een�suffe�vis-outfit.�Vissen�is�voor�
iedereen!�Vette�shizzle!� 666

Vette shizzle!

Hippe gasten aan het IJ… Aan hip zijn hangt geen leeftijd…

Tegenwoordig zetten we alles terug…
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Bent u één van de gefotografeerde 
vissers in de rubriek ‘Zijn wij 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�donderdag�van�
9.00�tot�13.00�uur�en�op�vrijdag�van�13.00�tot�
17.00�uur.

De�nieuwe�prijs�is�een�prachtig�
hengelsportgeschenk,�beschikbaar�gesteld�
door�de�Amsterdamse�Hengelsport�Vereniging.

‘Zijn wij dat?’-nieuws vorige editie:

De�familie�Hol�
uit�Amster-
dam�herkende�
zichzelf�op�
de�foto�uit�de�
vorige�‘Zijn�
wij�dat?’�
Zij�hebben�
hun�prijs�
reeds�in�ont-
vangst�mogen�
nemen.

Zijn
 wij

 dat
?
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