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1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom?
Karpervissen met de pen is ab-
soluut mijn favoriete bezigheid. ’s 
Ochtends voor dag en dauw uit de 
veren en dan bij zonsopkomst ge-
nieten van een wegtrekkende pen. 

2 Hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou?
Ik ben opgegroeid met de hengel-
sport. Jan Schreiner had zijn winkel 
bij ons om de hoek, elk weekend 
ging ik met m’n vader op de brom-
mer naar de kop van Noord-Hol-
land om te vissen en ook nu nog is 
het mijn belangrijkste hobby.

3 Hoe ziet jouw ideale 
vismaat eruit?
Zoals mijn neef met wie ik altijd ga 
vissen. Groot pluspunt is dat hij 
kok is en het gasstel altijd mee-
gaat. Met ‘Maître Eduard’ is het 
altijd goed eten aan de waterkant.

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Mijn handgebouwde penhengel. 
Een juweel van 4,6 meter waar-
mee je perfect achter de water-
planten kunt vissen. Mooi soepel 
en toch sterk genoeg om de vis af 
te remmen als het moet.

xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx

Hij stond lange tijd te boek 
als bekendste B-artiest van 
Nederland. Die tijd is voorbij. 
De Amsterdamse volkszan-
ger Dries Roelvink (48) staat 
momenteel voortdurend in de 
schijnwerpers. Op de schaat-
sen bij ‘Sterren Dansen Op 
Het IJs’, in ANWB-reclames 
en natuurlijk bij talloze fees-
ten en partijen waar hij zijn 
Nederlandse hits zingt. Deze 
maand komt zijn nieuwe sin-
gle ‘Jij en Ik’ uit.

vRAgeN 

5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
De dag dat ik een mythische mon-
sterkarper verspeelde, deze vis was 
simpelweg te sterk. Er gingen al langer 
verhalen over deze vis, maar niemand 
had hem ooit gezien. Ik dus ook niet…

6 Wat is je mooiste ervaring 
in het hengelsport?
Een vreemd verhaal waarbij ik 
tijdens het nachtvissen m’n hoofd-
lamp was vergeten. We visten voor 
een flat en om één of andere reden 
ging er een felle lamp op vierhoog 
aan die als een spotlight m’n stek 
verlichtte. Het was bijna magisch.

7 vis je wel genoeg?
Ik kan alleen lekker vissen als ik al 
mijn andere zaken goed heb afge-

rond, anders kan ik me niet ontspan-
nen. Dat is door alle drukte hooguit 
eens per maand, niet genoeg dus.

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
Ik geloof dat het steeds beter wordt, 
maar de eerste verantwoordelijkheid 
ligt toch bij de visser zelf. Die moet 
goed met zijn vangst omgaan.

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Het lijkt me machtig mooi om eens 
op het Franse meer van Cassien 
met de pen zo’n vreselijk dik hang-
buikzwijn te vangen.

J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?

De Jordanees Dries 
Roelvink vist al vanaf 
zijn vierde levensjaar 
en heeft altijd een 
voorliefde voor de 
pen gehad. Hij heeft 
de hele evolutie van 
vistechnieken, veelal 
in de winkel van de 
onlangs overleden 
Jan Schreiner, 
meegemaakt. Van 
bamboe via de 
eerste volglas spin-
hengel naar de mod-
erne carbonsoorten. 
Van boilies, piepers 
en karpertenten 
moet hij echter nog 
steeds niets hebben. 
(foto: Juul Steyn)
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Haha, natuurlijk hoort visserslatijn 
erbij. Het is toch schitterend dat 
die vissen in de kroeg zo snel kun-
nen groeien!


