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MIDWEST 
NEDERLAND

IN DEZE BIJLAGE:
>>  DAMESVISSEN IS HOT!
>>  KARPERKAMP ENKHUIZEN
>>  MELDPUNT VISSEN IN NOOD
>>  OP STAP MET THOMAS NICTERS
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Damesvissen is hot! De DamesVISdag op 
zaterdag 25 september was dan ook in 
een mum van tijd helemaal uitverkocht. 
Van heinde en verre kwamen de 65 deel-
nemende dames naar Spaarnwoude toe. 

Wie op voorhand dacht dat het 
een dag zou worden met een 
beetje vissen en vooral veel 

‘verwenmomenten’ voor dames, had 
het helemaal mis. Er waren geen kraam-
pjes met de nieuwste kleuren lipsticks en 
eyeliner én ook de stands met de laatste 
trends over fillers om een zo strak mo-
gelijke huid te krijgen waren nergens te 
vinden. Daar zijn andere events voor. Het 
werd tijdens de DamesVISdag wel gezel-
lig, dat hoort er nu eenmaal bij en dan is 
het gemis van die typische damesdinge-

tjes snel vergeten. Logisch toch, het is een 
visdag!

TAL VAN CLINICS
Nathalie en Paula, echte VISvrouwen en 
ondertussen tv-persoonlijkheden, open-
den de DamesVISdag met een lekker vlot 
verhaal. Maar liefst drie clinics konden 
de dames volgen, verspreid over de dag. 
Verrassend om te horen dat veel dames 
alleen met de vaste stok vissen, terwijl 
er zoveel meer manieren zijn om te vis-
sen. Druk was het dan ook bij de clinics 
vliegvissen, feedervissen, roofvissen en 
karpervissen. De geleerde technieken 
werden geoefend aan de waterkant. Ui-
teraard was er aandacht voor vissen met 
loodvervangende producten én Vang5. 
Nathalie en Paula benadrukte in hun 
openingsverhaal nog eens hoe belang-

rijk het is voor de toekomst en de natuur, 
om geen troep en rotzooi achter te laten 
maar mee te nemen. Echte vissers doen 
dat!

PLAATJES KIJKEN
We kunnen nu nog een heel verhaal 
schrijven hoe leuk het verder was, een 
uitleg geven over de verschillende vis-
technieken, dat er uiteindelijk verschil-
lende vis is gevangen met de verschillen-
de vistechnieken, dat de lunch lekker en 
gezellig was en dat iedereen een fijne dag 
heeft gehad die zeker voor herhaling vat-
baar is… maar dat doen we niet. Beelden 
zeggen vaak meer dan tekst. En heb je 
nog niet genoeg foto’s gezien? 

Scan dan de QR-code onderaan pagina 
29 om alle foto’s te bekijken. 

WIE ZEGT DAT DAMES  NIET VISSEN?
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Eindelijk kon het jaarlijk-
se karperkamp voor jon-
ge vissers bij De Visput in 
Enkhuizen doorgaan! Wat 
hebben die jongens en 
meisjes daar naar uitgeke-
ken. We nemen je mee…

Bepakt met hengels, 
een mooi aaspakket 
met verschillende 

boilies en partikels, bivvy 
en een goodiebag met de 
nieuwste loodvervangers 
lopen de tweetallen en hun 
begeleider naar hun stek. 
De jeugd heeft de toekomst 
en daar hoort een loodvrije 
sportvisserij bij. Het is tijd 
om gaan vissen.

Het is een fantastisch ge-
zicht om die jonge vissers 
bezig te zien met het kno-
pen van een onderlijn en 
het gebruiken van visvei-
lige systemen. En lukt het 
even niet? Dan zijn de tips 
en tricks van de ervaren 
karpervissers een aangena-
me aanvulling. Learning by 
doing it! 

Helaas was er de eerste 
nacht niet voor alle stek-
ken vis op de kant. Dat 
mocht de pret niet druk-
ken. De zon kwam op 
en een goed verzorgd 
ontbijt maakte veel 
goed. De hengels 
werden voorzien van 
vers aas en sommi-
ge systemen werden 
aangepast. Aan het 
eind van de och-
tend werden de hen-
gels binnengehaald en 

was het tijd om te vissen 
op de kleinere vijvers. Met 
als resultaat kleine, maar 
mooie karpers voor alle 
deelnemers. 

Tegen het einde van de 
middag was het tijd om te-
rug te gaan naar de ‘eigen’ 
stek. Het avondeten werd 
aan de waterkant bezorgd, 
tijd voor de ‘grote’ verha-
len en klaar voor de twee-
de nacht. Helaas kwam 
er maar één karper op de 
kant en wat voor één! Een 
schitterde schubkaper van 
maar liefst 42 pond.

Het geweldige karperkamp 
is weer voorbij gevlogen! 
De karpercommissie kijkt 
terug op een schitterend 
karperkamp. Zij bedanken 
alle vrijwilligers voor hun 
inzet en kennisoverdracht, 
alle sponsoren voor hun 
betrokkenheid en HSV Ons 
Genoegen voor het warme 
welkom. Tot volgend jaar! Veel waterschappen en hoogheemraden 

hebben een meldpunt, maar is dit het eer-
ste waar je aan denkt als je vissen in nood 

ziet? Als je deze organisaties al weet te vinden in 
het gebied waar jij vissen in nood ziet. Met Vis-
sen in Nood willen we in één omgeving een korte 
en snelle route creëren voor mensen, die vissen 
in nood zien en via de website weten waar ze dit 
kunnen melden. En dat is dan niet alleen voor 
jou als sportvisser, maar ook voor jouw buurman, 
buurvrouw, buurtbewoner of familielid. Eigenlijk 
voor iedereen die vissen in nood ziet.  

IN ONTWIKKELING
De website Visseninnood.nl is in ontwikkeling. 
Het wordt niet alleen een website waar jij kan le-
zen wat te doen bij vissen in nood of als je dode 
vissen ziet, maar ook een online omgeving die in-
formatief is en educatie geeft over het leven on-
der water en die omarmt wordt door de verschil-
lende waterschappen en hoogheemraden. Vertel 
jij het door?

KARPERKAMP 
ENKHUIZEN

Het visrecht geeft het recht om te mogen vissen, maar geeft 
je als sportvisser nog geen looprecht of recht van overpad 
om bij jouw ideale visstek te komen. En dat looprecht of 
recht van overpad heb je wel vaak nodig om aan de water-
kant te komen. 

We maken bij het looprecht of recht van overpad 
dus gebruik van het terrein van iemand anders. 
Heel veel terreinen zijn eigendom van derden, zo-

als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen 
en anderen. We zijn dus afhankelijk van deze organisaties om 
onze wateren te kunnen bereiken. Als ‘gast’ op hun terreinen 
krijgen we vaak wel toegang, als we ons aan een paar spelre-
gels houden. Hier gaat het vaak mis! 

LET OP DE BORDEN
De sportvisser kijkt keurig in de VISplanner en ziet dat hij er 
mag (nacht)vissen. Ter plaatse staan echter vaak borden met 

de daar geldende regels en die worden nogal eens over het 
hoofd gezien. Punt 25 van de algemene voorwaarden bij de 
VISpas zegt ‘dat het verboden is in recreatie- en natuurgebie-
den de bepalingen en voorschriften, die daar gelden, te over-
treden. Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.’ 
Kortom let op de verschillende borden, anders overtreed je de 
voorwaarden behorende bij de VISpas en loop je de kans op 
een bekeuring van € 150,-. Toch zonde!

KLEINE MOEITE, GROOT PLEZIER
Steeds vaker kloppen terreineigenaren bij ons aan met het 
verzoek om strenger te handhaven op overtredingen van deze 
lokale regels, omdat ze door sportvissers genegeerd worden. 
Om te voorkomen dat terreineigenaren ons de toegang tot 
hun terreinen ontzeggen en daarmee het viswater onbereik-
baar maken, vragen we aan sportvissers om zich aan de gel-
dende regels te houden. Het is een kleine moeite, maar groot 
plezier voor veel sportvissers op mooie viswateren…

VIS- EN LOOPRECHTEN: 
HOE ZIT HET OOK ALWEER?

‘Volgens 
de VISplan-

ner van Sportvis-
serij Nederland mag ik 

hier vissen en ik heb een 
NachtVIStoestemming – 

waarom mag 
ik hier dan toch niet 

vissen?’

Tijdens het karperkamp kwam 
deze gigant boven water.

VISSEN IN NOOD – WEET JIJ 
WAT JE MOET DOEN?
Het is een triest gezicht als je vissen naar lucht ziet happen of 
als er dode vissen in het water liggen. Het is een schrikbeeld 
dat pijn doet bij heel veel mensen, zo ook bij de sportvisser. 
Maar weet jij wat je moet doen als je dit ziet? Is jouw eerste ge-
dachte niet: ‘Oh jee, vissen in nood!’?
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OP STAP MET 
THOMAS NICTERS
Het zonnetje schijnt en de temperatuur 
is goed. Kortom: het is prima weer om op 
pad te gaan. Al realiseer ik me onderweg 
naar Alkmaar ook dat het weleens pij-
penstelen kan regenen op het moment 
dat jij dit verhaal leest. In de stad van de 
kaas, mooie grachten met authentieke 
huizen en geweldig water om te roofvis-
sen ga ik op stap met Thomas Nicters.
DOOR: REMCO GLAS

Zolang Thomas zich kan herin-
neren, vist hij al. Dat herken jij 
vast ook wel? Het enthousiasme 
voor het vissen dat van vader op 
zoon gaat. Samen vissen aan de 

waterkant op witvis of de stad doorslente-
ren op zoek naar die ene ultieme roofvis. 
Het vissen op roofvis had uiteindelijk zijn 

>> ALTIJD 
OP ZOEK 
NAAR 
TALENT
Sportvisserij MidWest Ne-
derland heeft drie talenten-
teams. De talententeams 
zoet en zout bestaan al 
langer. Sinds dit jaar is daar 
het talententeam roofvis-
sen aan toegevoegd. De 
getalenteerde jongens en 
meisjes in de leeftijd van 12 
tot 20 jaar zitten in de ver-
schillende talententeams 
en worden getraind door 
enthousiaste sportvissers, 
die samen met de talenten 
meedoen om de top in Ne-
derland te bereiken. Ken jij 
talenten in jouw omgeving? 
Of ben je zelf een talent? 
Laat het ons weten via 
info@smwn.nl. 

VISSPULLEN OVER? 
GEEF ZE WEG!
Wat doe jij met je oude visspullen? Gooi 
je ze weg, geef je ze weg of bewaar je de 
spullen voor later? Je kunt ze ook done-
ren aan de Stichting GWHS die ze ver-
spreidt onder sportvissers die de materia-
len goed kunnen gebruiken.

Iedereen kent wel iemand die even te-
genslag heeft of waar het leven even te-
genzit, maar die wel een mooie hobby 

heeft. Vissen is een leuke hobby, maar kost 
wel geld. Niet iedereen zit in de positie om 
aan te schaffen wat nodig is. Soms heb-
ben mensen even een steuntje in de rug 
nodig. Speciaal voor mensen die het even 
wat minder hebben, in de schuldsanering 
zitten of eenvoudig het geld er niet voor 
hebben, is de Stichting GWHS (Gratis Weg-
geefhoek Hengelsport) opgericht.  

VOLLEDIG VRIJWILLIG
GWHS verloot vismateriaal aan de men-
sen uit deze doelgroep (ruim 12.000 leden 
inmiddels), zodat ook zij weer kunnen vis-
sen. Dit doen de mensen van de stichting 
geheel vrijwillig. Het hele jaar door wor-
den de ‘gewonnen’ pakketten door heel 
Nederland en België verstuurd. GWHS 
draait volledig op sponsoring van parti-
culieren en hengelsportzaken. Dus mocht 
je nog visspullen over hebben, dan kan je 
deze nu een tweede leven geven. Gewoon 
doen! Wil je meer lezen? Of heb je visspul-
len over om te delen met deze stichting? 
Ga naar www.gwhs.nl!

voorkeur. “De bodem voelen en lezen”, zo-
als hij het zelf zegt. En dan de spanning die 
volgt… Zal die snoek of baars ‘aanvallen’ en 
zijn prooi pakken?

TALENTEN TRAINEN
Dat gevoel van de bodem ‘voelen en lezen’ 
wilt Thomas ook overbrengen op de kan-
jers in het roofvis talententeam, waar Tho-
mas sinds afgelopen zomer coach van is. 
Trainen, trainen, trainen, dus op wedstrijd-
wateren oefenen. Niet alleen de bodem 
voelen, maar ook werptechnieken uitleg-
gen, oefenen met verschillende technie-
ken en manieren van vissen. Maar vooral 
ook de keuze voor het ene kunstaas ten 
opzichte van het andere uitleggen. Zon-
der lood overigens. De jeugd heeft de toe-
komst en Thomas vindt de loodvervanger 

tungsten zelfs lekkerder vissen, omdat het 
gevoel simpelweg beter is. Doel van Tho-
mas is om met zijn talenten zich te kwa-
lificeren voor het NK Streetfishing van 
Sportvisserij Nederland. Dan komt dat WK 
later wel.

De meeste talenten uit zijn team heeft 
Thomas overigens gespot tijdens de twee 
roofvis scoutingdagen, die hij in augustus 
en september gehouden heeft. Daarbij let 
hij dan niet alleen op ervaring, want alles 
is te leren, maar ook op het gevoel en coör-
dinatie van een (potentieel) talent. En dat 
is ook een talent.

FOTO KOMT VANZELF
We lopen verder door Alkmaar. De vangst 
valt nog tegen. We hebben de tijd en die 

foto komt vanzelf. Het is wat het is. Ove-
rigens kan het ook aan het tijdstip liggen. 
Het is net begin van de middag. Maar ach, 
het zonnetje maakt veel goed. Het is mooi 
om te zien hoe Thomas bezig is met zijn 
hobby, zijn passie, terwijl ik het beeld van 
water, bootjes, vrolijke mensen op straat 
en die ene meneer met een krantje aan 
de waterkant geweldig vind. Wat een vrij-
heid!

WEG VAN DE SCHERMEN
Terwijl we nog een andere plek zoeken, 
vertelt Thomas hoe gaaf hij het vindt om 
de jeugd naar buiten te krijgen. Weg bij die 
spelcomputer en telefoon en alleen maar 
bezig zijn met die ultieme roofvis in het 
water. Het triggeren van de vis, de bodem 
lezen, het voelen ‘knabbelen’, het spelen 
met de lijn, de aanbeet en dan eindelijk is 
het gelukt. Ook bij ons – althans bij Tho-
mas: ik luister, schrijf en kijk vol bewon-
dering toe hoe liefdevol Thomas met een 
baars(je) omgaat. Ik focus me op de foto 
en merk zelfs dat mensen op de terrassen 
en om ons heen ook geïnteresseerd staan 
te kijken. Het laat in mijn ogen wederom 
zien dat vissen meer is dan vangen.

THOMAS IS COACH VAN HET 
ROOFVIS TALENTENTEAM 
VAN SPORTVISSERIJ MIDWEST 
NEDERLAND
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RECEPT VOOR 
TWEE PERSONEN
Bereidingstijd: 60 minuten

Ingrediënten
•   2 stukken kabeljauw (grootte naar 

behoefte)
•   Verse mosselen (hoeveelheid naar 

behoefte)
•   200 gram doperwten (vers of diepvries)
•  Bosui
•  Bospeen
•  Peper
•  Zeezout
•  Zonnebloem- of olijfolie

KABELJAUW MET MOSSELEN, 
VERSE GROENTEN, 
AARDAPPELPUREE EN BISQUE

Voor de bisque
•   500 gram garnalen in schil, ontdarmd, schil 

gebruiken (vers of diepvries)
•  1 blikje tomatenpuree
•  2 tomaten (gesneden in blokjes)
•  1 à 2 teentjes verse knoflook
•   Geschilde bospeen en toppen van bosui 

bewaren
•  1 ui (snipperen)
•  Glaasje witte wijn (zie wijnsuggestie)
•  Grof zeezout
•  Peper uit de molen

Voor de aardappelpuree
•  1 kilo aardappelen naar keuze
•  Klontje roomboter

•  Scheutje koksroom of melk
•  Scheutje azijn
•  Beetje mosterd
•  Grof zeezout

Bereiding bisque
•   De gesnipperde ui op laag vuur aanfruiten 

tot deze glazig is, samen met garnalen en 
de knoflook.

•  Tomatenpuree er bij om te ontzuren.
•  Afblussen met de witte wijn.
•   Tomatenblokjes, garnalenschillen 

en snijresten van bospeen en bosui 
toevoegen.

•  30 minuten zachtjes laten koken.
•   Nu kun je eventueel de bisque pureren 

met staafmixer tot een glad geheel (niet 
noodzakelijk).

•   Bisque door zeef en de bisque inkoken tot 
gewenste dikte.

Bereiding aardappelpuree
•   De aardappels schillen, in stukken snijden 

en gaar koken.
•   De aardappels afgieten, pureren, boter en 

room toevoegen.
•   Eventueel azijn en mosterd naar wens/

smaak toevoegen.

Bereiding kabeljauw 
en groenten
•   Bospeen raspen en in stukjes snijden en 

bosui in stukjes snijden.
•   Breng voldoende water aan de kook in pan.
•   De bospeen en doperwten kort koken 

(blancheren) tot deze een lekkere ‘bite’ 
hebben. 

•   De mosselen gaar koken in een beetje 
bisque.

•   De kabeljauw in een beetje boter of olie 
bakken tot deze net gaar is.

•   De geblancheerde groenten met een 
beetje roomboter opwarmen in pannetje.

Opmaak van het bord
•   Gebruik voor de opmaak een diep bord.
•    Een schepje aardappelpuree op het bord 

leggen.
•   De groenten en bosui rondom de 

aardappelpuree scheppen.
•  De mossels erbij leggen.
•   De bisque naar behoefte erom heen 

schenken.
•   De kabeljauw op de aardappelpuree 

leggen.

En wil je helemaal genieten?
Dit gerecht is heerlijk met een witte wijn, 
zoals bijvoorbeeld: Macabeo van Neleman. 
Voor de bierliefhebber: Schillenblond van 
Jopen.

Wat is er lekkerder verse zeevis klaarmaken? Relatief eenvoudig te vangen of 
te kopen, maar zo lekker! Dit keer serveren we verse kabeljauw, bedacht en ge-
maakt door Karen van Rompaey, kok bij De Dakkas in Haarlem. Het is een een-
voudig, maar smaakvol gerecht waar je volop van zult genieten!

Het eindresultaat, 
eet smakelijk!


