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1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom?
Bonefish vangen, totaal eenzaam op 
een lagune met een vliegenhengel in 
je hand. Ik droom daar echt van.

2 Hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou?
Heel belangrijk. Het is voor mij de 
opperste vorm van ontspanning.

3 Hoe ziet jouw ideale 
vismaat eruit?
Hij heeft veel kennis en de juiste 
uitrusting, kan in stilte meegenie-
ten en delen in de vreugde. Henk 
Peeters is zo’n man.

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Mijn eerste vliegenhengel. Een goed-
kope Cortland die samen met de 
andere vliegenhengels echt een on-
derdeel van mijn interieur vormt. Die 
hengels zijn mooi om naar te kijken.

5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
We visten met z’n tweeën op een 
rivier in Chili toen mijn maat in de 
verkeerde, levensgevaarlijke aftak-
king terechtkwam. Hij bleef in een 

‘Vissen is de opperste vorm 
van ontspanning’

Iedere maand vuurt Hét 
Visblad tien vragen af op een 
persoonlijkheid uit de hen-
gelsport. Deze maand is het 
de beurt aan Fons van Wes-
terloo (60). Hij is de gees-
telijk vader van SBS6 dat in 
1995 het levenslicht zag, 
was directeur van AT5 en de 
AVRO en leidt vandaag de 
dag HMG waar Yorin, RTL4, 5 
en 7 onder vallen. In zijn vrije 
tijd staat hij het liefst aan de 
waterkant, op een exclusieve 
visbestemming of gewoon in 
de Hollandse polder.
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boom hangen en wist daardoor ter-
nauwernood zijn leven te redden.

6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
In Californië heb ik in de Rocky 
Mountains op 10.000 voet hoogte 
een golden trout gevangen. Het 
visje was niet groter dan een goud-
vis, maar de ervaring was onverge-
telijk. Hij wordt niet voor niets ‘fish 
from heaven’ genoemd.

7 Vis je wel genoeg?
Elk jaar maak ik tijd voor een paar 
buitenlandse trips, maar ik zou ook 
meer tijd moeten maken om de 
polder in te gaan.

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
De politiek is over het algemeen 

niet tegen sportvissen. Belangrijk is 
wel dat het besef nog beter door-
dringt dat de hengelsport de natuur 
en visstand geen kwaad doet. 
Daarover bestaan namelijk nog wel 
eens misverstanden.

9 Waar zou je nog wel eens 
een hengeltje willen uitgooien?
Als visser blijf je dromen over 
mooie bestemmingen en voor 
mij staat het Argentijnse deel van 
Patagonië dan nog op de agenda. 
Het is daar schitterend vliegvissen 
op forel.

J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Jawel hoor, je verhalen een 
beetje aanzetten is de visser eigen. 
Mooier nog is als je niet hoeft te 
overdrijven natuurlijk.

Mediaman Fons van 
Westerloo met een 
forse wintersnoek 
van het grote water, 
gevangen tussen 
Kerst en Oud & 
Nieuw. 
“Hoewel een mooie 
vis vangen natuurlijk 
schitterend is, gaat 
het me vooral om 
de beleving aan de 
waterkant. Vaak is 
dat op een warme 
bestemming, maar 
een dag trollen en 
werpen in de kou is 
natuurlijk ook schit-
terend.”
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