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E
en vroege ochtend begin april. Het 
is koud en bewolkt. In een bocht 
van de Amstel zitten vier vissers 

naar hun hengels te turen. De afstand 
tussen hen bedraagt steeds zo’n vijftig 
meter. Ze zitten er nu al anderhalf uur 
en Dirk (64) heeft nog niks gevangen. 
‘Maar ik reken erop dat ik nog wel wat 
vang. Er zwemt hier van alles: brasem, 
witvis, voorns, karpers en ongetwijfeld 
ook snoeken.’ Hij blijft voor zich uit 
kijken, naar het topje van de hengel, 
terwijl hij praat. ‘Zondag hebben we 
hier een wedstrijd, vandaar dat we ko-
men vissen vandaag. Even kijken wat 
het water brengt.’

Wat het water brengt? ‘Hoe je hier 
het best kunt vissen. Met een vaste 
hengel of met een feederhengel. Welk 
aas en dat soort zaken.’

Een serieuze voorbereiding. De man-
nen maken er vandaag onderling ook 
een wedstrijdje van. Ze hebben geloot 
en vissen in tweetallen. Aan het eind 
van de middag wegen ze de vis en de-
gene die de meeste kilo’s heeft gevan-
gen verdient vijf euro. Op het wegdek 
heeft een van hen met roze krijtletters 
de nummers geschreven die ze geloot 
hebben. Dirk zit op plaats vier. ‘Hé, zag 
je dat? De top bewoog, een klein beetje 
beweging!’ Hij draait zich even om. 
‘Kijk je uit dat je niet op mijn spullen 
staat? Daar kunnen ze niet tegen.’

Op nummer drie zit Gerard (75), ook 
hij heeft nog niks gevangen. ‘Naast me 
zit een goede visser.’ Maar hoe onder-
scheidt zich een goede visser van een 
minder goede visser? Dat vindt Gerard 
een goede vraag. ‘Het heeft met de 
loodafstelling van je dobber te maken 
en hoe je het voer klaarmaakt, je aas-
aanbieding.’

Buurman Willem (64): ‘Ervaring heb 
je nodig. En een beetje aanleg. Vissen is 
niet één dag hetzelfde. Het kan aan het 
weer liggen of aan de stroming. Maar 

hoe vaker je vist, hoe beter je dat 
soort dingen weet. Het is nu sowieso 
te koud, maar we zijn echte liefhebbers 
dus we zitten er toch. Als ik thuisblijf 
moet ik stofzuigen. Vorige week had ik 
zestien vissen, dat is leuk, dat geeft een 

kick. We gooien ze aan het eind van 
de dag allemaal weer terug, want we 
willen ze volgende week graag weer 
vangen.’

Hans (64) noemt zichzelf een ‘best 
wel fanatieke’ visser, hij vist twee keer 

DE HENGELAARS VAN AMSTERDAM

Nooit meer denken: hoe kom ik deze dag door

Gerard heeft nog niks gevangen



NR 07  • 2018

per week en doet mee aan twintig wed-
strijden per jaar. ‘Als je een hele dag 
niks vangt is het niet leuk, maar als je 
maar het gevoel hebt dat je er alles aan 
gedaan hebt.’ Hij haalt zijn voerkorfje 
op, vult hem met nieuwe maden en 

zegt: ‘Even opzij anders krijg je een 
haak in je nek. Nee, wij vissen niet met 
een dobber en daarom moet je heel 
voorzichtig de lijn strak zetten. Met een 
feederhengel kun je verder uit de kant 
vissen. De Amstel is diep en als het 

koud is zoeken de vissen graag de diep-
te op.’

Droomt Hans ’s nachts ook over vis-
sen? Hij lacht: ‘Vannacht heb ik iets 
anders gedroomd, dat had met mijn 
vrouw te maken.’

Jaap Dobber
Een vrijdagochtend in Amsterdam-
Noord, waar outdoorwinkel Rien de 
Wolf huist. Vijfhonderd vierkante me-
ter voor de hengelsportliefhebber, zegt 
de website. Op de tweede etage hangt 
één wand vol met hengels. Er staan ta-
fels met bakken plastic vissen in aller-
lei kleuren en maten. Links naast de 
deur is een toonbank die meer weg 
heeft van een koffiebar. Een handjevol 
mannen drinkt er koffie. Jaap (70) 
gooit een zakje zelfgemaakte dobbers 
op tafel. ‘Ik kom effe dobbers brengen.’ 
Jaap Dobber wordt hij dan ook ge-
noemd. Hij vermoedt dat hij door de 
jaren heen al zeker 25.000 dobbers 
heeft gemaakt. In de schuur, van balsa-
hout. Het is een hobby, hij maakt ‘er 
geen obsessie van’. 

Jaap vist vanaf zijn zevende jaar. 
‘Mijn opa hield van vissen. Ik liep 
vroeger acht kilometer naar de water-
kant want ik had geen fiets. Met mijn 
opa mocht ik niet mee, want die ging 
zitten pimpelen. Ik had een bamboe-
hengeltje van een gulden en voor vijf 
cent kon je maden kopen. Later kreeg 
ik van mijn vader een fiets van het Wa-
terlooplein, met blokken erop want ik 
was te klein.’

Hij neemt een bakje koffie. ‘Ik vis 
nog steeds drie keer in de week op kar-
per, in de polders en de kanalen rond 
Amsterdam. Vroeger ging ik verder 
weg, maar dat doe ik niet meer. Die 
beesten lijken allemaal op elkaar. Ik 
neem nooit vis mee naar huis, ik hou 
ook niet echt van vis, ja van een lekker-
bekkie...’  >

Nooit meer denken: hoe kom ik deze dag door

Ze zitten langs het water of in een bootje. In regenpak of korte broek staren ze  

naar een dobber. Wat bezielt hen? En zijn ze echt zo zwijgzaam als ze  eruitzien? Een 

rondje langs de Amsterdamse vissers.  TEKST KARIN STROO · FOTOGRAFIE PIET HERMANS
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Wat is de techniek van karpervissen? 
Jaap grijnst: ‘Leren van je eigen dom-
me dingen. De mensen motten niet 
denken dat ze goed kunnen vissen want 
je mot ook geluk hebben. Karpervissen 
is een beetje dikdoenerij. We vragen 
hier wel aan elkaar of we wat gevangen 
hebben en de één schept op en de ander 
niet. Maar vissen doe je voor je plezier, 
vind ik. En je kunt het zo duur maken 
als je zelf wil. Met een hengel van een 

tientje kun je net zoveel vangen als met 
een hengel van vijfhonderd euro. Een 
vis ziet dat niet. Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg.’ Jaap stapt op, hij 
heeft zijn vrouw beloofd plantjes met 
haar te gaan kopen voor de tuin. 

Meiske
Hans (62), vroeger vertegenwoordiger 
van visspullen, staat achter de toon-
bank. ‘Er is hier niks van mij. Als ik 
mijn ogen dichtdoe, wat ik dan zie, dat 
is van mij. Maar ik heb het hier wel op-
gezet. We zijn beneden in een klein 
hoekje begonnen en nu hebben we dit.’

Hij heeft in zijn leven genoeg gevist, 
daar is hij mee opgehouden. Maar hij 
praat wel het liefst de hele dag over 
vissen. Aan gesprekspartners heeft hij 
hier geen gebrek. De ene na de andere 
visser schuift aan en krijgt koffi e. Vis-
sers die aan het vissen zijn zwijgen lie-
ver, maar vissers die niet aan het vissen 
zijn praten honderduit.

Hans, terwijl hij zijn snor gladstrijkt: 
‘Er werkt ook nog een meiske. Ze is 
even koffi e halen, want dat wordt hier 
nogal veel gedronken.’ De mannen aan 
de toonbank lachen. 

Het meiske blijkt de 23-jarige 
 Danielle. Naast haar werk op de hen-
gelsportafdeling werkt ze in de beveili-

ging op Schiphol. En ze houdt van vis-
sen, hoe kan het ook anders. Ze pakt 
een kruk en komt er even goed voor 
zitten. ‘Vroeger ging ik wel eens met 
mijn vader vissen, maar op een gegeven 
moment groeide ik daar een beetje uit. 
Vijf jaar geleden heb ik een ongeluk 
gehad en daardoor was mijn toekomst 
naar de klote. Ik kon niks meer, werd 
volledig afgekeurd bij defensie waar ik 
een opleiding volgde. Ik kon geen rust 

vinden, ik had het zo druk in mijn 
hoofd, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. 
Naar psychologen, noem maar op.’

Op een avond vraagt haar vader, die 
terugkomt van het vissen, om even wat 
dode spiering in de Zaan te gooien. 
 Danielle neemt een hengel mee en heeft 
al snel een vis aan de haak. ‘Het mooie 
was dat ik op dat moment nergens aan 
dacht. Ik was alleen maar bezig met die 
actie, met dat vissie.’ Ze koopt een 
 eigen hengel en geeft zich op voor wed-
strijden. Nu zit ze in een offi cieel roof-
visteam. Boven de toonbank hangt een 
foto van Danielle met een enorme 
snoek. De grappen buitelen over elkaar 
heen. ‘Ja, die mocht ze even lenen!’ 
roept iemand. ‘Het is geen echte vis 
hoor!’

Danielle gaat onverstoorbaar verder. 
‘Het was een roofviswedstrijd op het 
Veluwemeer, ik deed als enige dame 
mee en ging er met de eerste prijs 
 vandoor. Het was gaaf joh, het was een 
béést! Al die mannen dachten: hoe kan 
dat nu?’

Ze doet ook regelmatig mee met 
streetfi shing-wedstrijden hier in 
 Amsterdam. Daarbij krijg je een kaart 
waarop staat waar je mag vissen. Alles 
wat je vangt leg je op een meetlat, 
maakt er een foto van – met het kaartje 

van de wedstrijd als bewijs – en dan 
gooi je de vis weer terug in het water. 
De foto stuur je door naar de wed-
strijdcommissie. Alle centimeters bij 
elkaar opgeteld is je totaalscore.

Het roofvisseizoen is gesloten tot 
eind mei in verband met de paaitijd. 
Danielle gaat volgend weekend ‘dan 
maar een karperwedstrijd doen’. Dat is 
half zo leuk niet, maar er moet gevist 
worden.

Met een hengel van een tientje kun je net zoveel 
vangen als met een hengel van vijfhonderd euro

Floris op het IJ
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Afgekeurd
Op zondagmiddag vaart Ruud (39) met 
zijn visvriend Floris (44) over het IJ. 
Beiden vissen al sinds hun jeugd. Ruud 
wil dan al ‘visserman’ worden, maar 
dat wordt hem uit het hoofd gepraat: 
‘Als jij groot bent zijn er geen vissen 
meer.’ Als Ruud 27 is vertrekt hij naar 
Australië, hij gaat acht maanden mee 
op een kreeftenvissersboot. Eenmaal 
terug in Nederland breekt hij zijn rug 

tijdens het snowboarden, zijn baan als 
loodgieter is hij kwijt. Hij is volledig 
afgekeurd. ‘Ik vond het leven moeilijk, 
maar vissen bleek ontspannend te wer-
ken.’ Hij bedenkt een plan om van zijn 
hobby zijn werk te maken. Via de Am-
sterdamse Hengelsport Vereniging 
krijgt Ruud een visgidsvergunning. Nu 
is hij een van de vier visgidsen in Am-
sterdam. 

Wat doet een visgids? ‘Een vistocht 

verzorgen voor mensen die willen vis-
sen vanaf een boot. Mensen stappen 
zonder hengels aan boord, gaan zitten 
en kunnen beginnen, want ik heb alle 
spullen. In het begin, nu vijf jaar gele-
den, was ik best onzeker met mijn eer-
ste klanten. Pas toen er meer klanten 
kwamen en ik positieve feedback kreeg 
ging het beter. Nu ben ik zo gelukkig 
met het visgidsen, ik doe iets en men-
sen hebben er interesse in.’ Wie boekt 

Floris op het IJ
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er nu een visgids? ‘O, dat zijn mensen 
uit de hele wereld. Een tijdje terug een 
echtpaar uit Dubai met hun zoontje, 
omdat het ventje zo graag wilde vissen. 
Maar ook Engelsen, Russen enzovoort.’

Maar het allerbelangrijkste vindt hij 
dat hij nooit meer hoeft te denken: hoe 
kom ik deze dag door? En visserman is 
hij toch geworden. 

Beet!
De viswedstrijd aan de Amstel op 
 zondagochtend. Zestig koppels doen 
mee. Zwijgend turen ze voor zich uit. 
Willem (71) moppert: ‘We hebben een 
slechte plek geloot hier bij het kerkhof. 
De hele dag die klote-auto’s die hier 
parkeren en de deuren dichtknallen.’ 
Hij heeft nog maar twee vissen gevan-
gen vandaag. En dan, beet! ‘Het is een 
kleintje, anders zou de hengel helemaal 
krom staan. Rustig binnenhalen want 
het is een dun lijntje.’ Hij haalt het 
haakje heel voorzichtig uit de vis en 
laat hem in het net zwemmen. ‘We pro-
beren als sportvisser echt wel netjes 
met de vis om te gaan hoor.’

Maar nu heeft Willem geen zin meer 
om te praten. Hij wil vissen.

Wilt u mee met visgids Ruud?  

Zie dagjevissen.com

PLEK
Er is een plek in Amsterdam waar 

geen huizen staan, waar geen verkeer 

is, waar je alle kanten op ver weg 

kunt kijken, en toch zit je midden in 

de stad, op een elektriciteitskastje 

omringd door gras, water voor en 

achter je, rechts het einde van de 

plek, links een lang oud klinkerpad 

waarover je er kunt komen. En het 

beste nieuws: je hoeft je hier tot 

 niemand te verhouden, want er  

komt hier verder niemand. 

Of nou ja, dat hoop je. In de verte op 

het klinkerpad steken twee gestalten 

donker af tegen het westelijke avond-

licht.

Die keren vast wel om. Voorlangs 

ploegt een eend zich door het water, 

eentje die ik nooit eerder zag, bruine 

rug, witte zijkant, zwarte achterkant, 

waterhoofd met rode snavel. Zou  

ik een eend willen zijn? Je hoeft je 

 iPhone niet te checken, je onder-

broeken niet te wassen, je hoeft niet 

aan een e-smoker te lurken om van 

het roken af te komen. Anderzijds is 

er onderweg alleen maar water, dat 

gaat op den duur ook tegenstaan.

De gestalten zijn niet omgekeerd. Een 

man en een vrouw, ze naderen. De 

vrouw tast met een rood-witte stok 

de klinkers af. Ze richt haar gezicht 

schuin omhoog naar dat van de man, 

die druk gebarend van alles loopt te 

zeggen. In het voorbijgaan grijpt hij in 

zijn baardje. ‘Goedenavond. Lekker 

aan het roken?’ zegt hij. De vrouw 

draait haar gezicht naar mij. Ze knikt, 

haar ogen gaan mee naar beneden en 

naar boven. Aan het einde van de 

plek blijven de twee staan. Ik hoor 

niet wat ze zeggen, maar de man 

wijst naar rechts... kijk, daar... en naar 

links... daar, in de verte... 

Een schitterend stukje Amsterdam 

dus inderdaad, als je het zelfs aan een 

blinde wil laten zien.

HUGO JETTEN

Vislist

‘Heren, u mag hier niet kamperen!’ Het is 

enkele jaren geleden als twee dakloze Z!-

verkopers in het Vondelpark aangespro-

ken worden door een agent. Ze zitten 

voor een mini-tentje waarin twee opge-

rolde slaapzakken liggen, een paar rug-

zakken en boodschappentassen. Het is 

voorjaar en voor daklozen moeilijk om 

een slaapplaats te vinden voor de nacht. 

Het Stoelenproject onder de parkeerga-

rage van de Marnixstraat waar daklozen 

een aantal nachten per maand kunnen 

slapen is net dicht gegaan voor een aan-

tal maanden. En een fatsoenlijke bank om 

op te slapen is nauwelijks meer te vinden 

sinds de stadsdelen het straatmeubilair 

steeds meer aanpassen tegen buitensla-

pers. Driezitsbanken worden vervangen 

door tweezitsbanken of er worden beu-

gels op geplaatst, zodat je er niet meer 

languit op kunt liggen. 

‘We zijn niet aan het kamperen, we zijn 

aan het vissen. Kijk, daar liggen onze 

hengels.’ In het gras liggen nabij twee 

hengels, met simmetjes, in het water 

 deinen twee kleine dobbers. ‘Of de heren 

ook een visvergunning hebben?’ vraagt 

de agent. De twee mannen trekken alle-

bei een kleine vispas, die ze op internet 

voor tien euro besteld hebben. 

‘En waar vissen de heren dan wel op?’  

wil de agent weten. ‘Op voor ntjes agent. 

Voor karpers gaan we naar het Amster-

damse Bos, voor baars moet je bij het IJ 

zijn,  achter het Centraal Station.’ 

Hoe lang deze vislist gewerkt heeft, vertelt 

het verhaal niet, maar straatkrant Z! ont-

ving wel tot voor kort jaarlijks op naam van 

de vissende verkopers nieuwe vispassen en 

Hét Visblad van Sportvisserij Nederland. 

JEROEN DE ROOIJ
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