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Bonnie ontmoet Clyde, Uruguay wint het eerste WK 
voetbal, de laatste paardentram verdwijnt uit Nederland, 
Hitler boekt een grote verkiezingswinst en Martin Boelen 
gooit zijn eerste hengeltje uit. Het is dan 1930 en hij is 
zes jaar oud. Het merk weet hij niet meer, het model wel: 
“Een hazelaartak.” Ondanks de crisis was zijn lijn wél 
professioneel: gevlochten paardenstaarthaar.
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SNOEKEN MET 
DE FAMILIE 
BOELEN

H oewel hij al bijna 94 jaar oud is, kan 
Martin Boelen zich zijn eerste visavon-
turen nog haarfi jn herinneren. “Op zon-
dagmorgen moest ik mijn vader en 
zijn twee vismaten, die aan de Maas 

bij Maastricht op voorn zaten te vissen, koffi  e en brood 
brengen. Het was met de knapzak minstens een half 
uur lopen.” Toen had men duidelijk andere opvattingen 
over vader/zoon quality time. Zelf mocht hij dan ook 
vissen. “Een fl ink stuk verderop, met gekiemd hennep-
zaad op voorntjes.” Bij warm weer moest hij bij het café 
pils halen, in een lampetkan. “Twintig minuten heen, 
en twintig minuten terug lopen – het bier was dus niet 
meer echt lekker koud als ik weer aan het water stond.”

MOOIE, OUDE MAAS
Pa Boelen en zijn vrienden visten met een lijn van crin 
(een soort garen). Of het de crin van de zijderups was 
of de latere kunstzijde, weet Martin niet meer precies. 
“Wel dat het snel begon te rotten.” Vaders eerste mo-
len – een kleine messing reel – prijkt in zijn wandmeu-
bel. De bijbehorende bamboe werphengel (“Die ging in 
de oorlog mee de schuilkelder in.”) ligt bij zoon Ronald 
thuis. “De Maas was toen nog mooi en niet gekanali-
seerd”, diept Boelen herinneringen over de jaren dertig 
op. “De rivier was toen heel helder, we dronken er zelfs 
uit. En de voorns die we vingen gingen allemaal mee 
voor de pan; moeder was er wild op.”

BEZEMSTEEL EN TOUW
Zijn eigen eerste werphengel was een bezemsteel met 
een schroefdraad in de top gedraaid. De ‘molen’ was een 
plankje waar touw op zat gewikkeld dat je op de kant 
uitrolde om in te werpen. “De eerste worp ging nog wel, 
maar daarna werd het touw nat en kleverig. Je moest 
het dan in grote lussen op de kant uitleggen om toch 
nog een beetje afstand te kunnen halen.” Voor zijn eer-
ste echte werpmolen heeft hij bij pa en ma Boelen op de 

knieën gelegen. “Die kostte twee gul-
den vijfenzestig. Dat was een fl ink be-
drag in de crisisjaren. Maar uiteindelijk 
kreeg ik mijn zin én mijn vaders bamboe 
werphengel erbij.”

ALLROUND SPORTVISSER
In de jaren na de oorlog werd Boelen een 
allrounder. “Naast voorn viste ik ook op bar-
beel. Achter de stuw bij Borgharen en op de Maas, 
met de worm.” De meun (kopvoorn) werd eveneens 
bevist. “Vanaf de sluismuur van Borgharen vertikaal-
den we met meikevers en kersen. De pit eruit, lijn er 
doorheen, dreg vastknopen en daar de kers op druk-
ken. Soms haalden we bij het slachthuis hersens. Even 
koken en dan op de dreg prikken. Prima aas.” De karper 
kwam er ook bij. “Eerst met maïs op de pen, later een 
aardappel of deegbal aan een lichte montage op enkele 
meters uit de kant.” Begin jaren ’90 stapte hij zelfs over 
op boilievisserij. Na zo’n 25 jaar te hebben gekarperd 
moet hij zijn PR schatten. “Zoiets”, zegt hij met twee 
handen een eind uit elkaar.

De reel waar de 
vader van Martin 
Boelen mee viste.
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geen mens op gevist. Na ver-
loop van tijd gingen ook de jon-

gens mee naar Vinkeveen en 
raakte iedereen besmet met het 

snoekvirus. We vissen al minstens 
tien jaar nergens anders meer op.” Niet al-

leen in Nederland, want de Boelens ontdekten ook Ier-
land. Martin is acht jaar lang alleen met diehard Ro-
nald naar de Shannon rivier gegaan. “Zes jaar geleden 
zijn we zelfs een keer met zijn zessen geweest, inclu-
sief onze drie neefjes. In 2014 zijn we voor het laatst 
die kant op gegaan, opnieuw naar Lough Derg. Dat was 
toen pa negentig werd.”

SPORTVISPENSIOEN
Naar Ierland gaan ze waarschijnlijk niet meer, maar 
Vinkeveen staat nog steeds op de rol. Rob en Ronald 
zijn er midden november nog geweest met hun winter-
harde vader – ‘Vissen houdt je jong van geest’. Verder 
vissen ze regelmatig op hun thuiswater, de grindput 
waar we vandaag trollen. Dat levert overigens niet al-
leen snoek op. Soms hebben ze interessante bijvangst 
in de vorm van meerval. Het PR van Ronald staat op 175 
centimeter, dat van Martin op 154 centimeter. “Maar 
het vissen op voorn heb ik toch altijd het mooiste ge-
vonden”, zegt die laatste. Boelen senior is inmiddels aan 
zijn 87e visjaar begonnen. Op de vraag wanneer hij met 
sportvisserspensioen gaat, wendt hij de blik naar bo-
ven. “Dan pas, en wat mij betreft niet eerder.”  Wanneer 
hij direct daarna door een van zijn zoons de spekgladde, 
steile oever moet worden opgeduwd, zorgt dat voor wat 
hilariteit. Het meest bij de opgewekte hoofdpersoon 
zelf. “Alles wordt minder, behalve het vergeten.”

ALL-IN THE FAMILY
Sinds zijn vrouw begin 2017 overleed, woont Mar-
tin alleen in het huis in Heer (gemeente Maastricht) 
dat zij 65 jaar geleden nieuw hebben betrokken. Ge-
lukkig wonen zijn acht kinderen vrijwel allemaal op 
loopafstand en is de familieband zeer hecht, ook diago-
naal. “Pa heeft elke dag wel aanloop van kinderen en 
schoonkinderen. Het verstaat zich allemaal goed”, ver-
telt zoon Rob terwijl dochter José vlaai komt langsbren-
gen voordat we naar het water gaan. En hoewel het 
zoon Jean was die de redactie tipte, zijn Ronald (53), Rob 
(58) en Peter (67) – in die volgorde – Martins trouwste 
vismaten. Totdat ‘de jongens’ gingen meevissen, was 
Martins vijf jaar geleden overleden broer zijn belang-
rijkste vismaat.

OP DE VISKIST
Wanneer we bij het grindgat Oost-Maarland nabij Eijs-
den aankomen, heeft Ronald de stalen vlet al in het wa-
ter liggen. Sterker: hij heeft de eerste snoek al binnen 
– en nog een metervis ook. De Boelens vissen inmid-
dels al jaren uitsluitend op snoek. Ronald en zijn vader 
trollend en actief werpend, Rob vist liever met dood 
aas. Van de vissende zoons is Ronald het fanatiekst. “Hij 
ging al met me mee toen je hem amper boven het hoge 
gras uit zag komen”, vertelt Martin. “Dan zat ik op de 
viskist achterop de brommer en hield ik met een spe-
ciale techniek de hengels vast. Pa heeft nooit zijn rijbe-
wijs gehaald”, licht Ronald toe. “Zwemmen kan hij ook 
niet”, vult Rob aan. “Maar als-ie overboord valt, dan bel-
len we heus wel voor hulp hoor”, zegt hij met een knip-
oog. Solo vissen doet Martin overigens al zo’n twintig 
jaar niet meer. Te risicovol op zijn leeftijd.

'HOGE NOORDEN'
Het snoekvissen hebben de Zuid-Limburgers verras-
send genoeg uit het ‘hoge noorden’ geïmporteerd. “Eind 
jaren zeventig zijn mijn broer en ik op de Vinkeveen-
se Plassen gaan snoeken, want hier zat helemaal geen 
snoek”, blikt Martin terug. “Er werd in ieder geval door 

De meetplank van de familie Boelen.

MET KUNSTAAS OP VOORN
“Vóór de oorlog visten we al met kunstaas op voorn. Met 
een zwart kraaltje op de drift en dan tikjes geven. Om het 
nog meer op een hennepzaadje te laten lijken zette een 
bevriende glasblazer er een wit streepje op.”

Martin 
Boelen (93) is 

inmiddels aan 
zijn 87e visjaar 

begonnen


