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vragen 
aan  Jochem van gelder

natuurlijk ken je hem van 
het ncrv-programma Praat-
jesmakers en Willem Wever:  
Jochem van gelder (44). 
aangestoken door zijn zoons 
Jesse (9) en david (13) is hij 
tegenwoordig steeds vaker 
aan de waterkant te vinden. 
en sinds deze maand ligt 
zijn eerste boek in de win-
kel: Jochems Sintboek. 

1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom?
Ik vis nu veel op forellenvijver ‘t 
Mun in Appeltern omdat je er op 
een leuke manier snel een aantal 
vissen kunt buitmaken. Forellen 
vangen is echt verslavend! Maar ik 
moet eerlijk toegeven dat de Waal 
me ook enorm trekt, dat is echt 
spannend water.

2 hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou?
Het is voor mij de perfecte manier 
om quality time met m’n kids door 
te brengen. Het is spannend, je 
onderneemt iets leuks met je kin-
deren, hebt de tijd om te kletsen, 
je bent er even helemaal tussenuit. 
Het is voor mij ook een manier om 
m’n hoofd even leeg te maken.

3 hoe ziet jouw ideale 
vismaat eruit?
Dat zijn zonder twijfel m’n zoons 
Jesse en David. En hun vismaatje 
Jeffrey die de fijne kneepjes van 
het vak kent.

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op hengelsportgebied?
De werphengel van David. Met 
dat ding kun je volgens mij alle vis 
vangen!

5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
We waren afgelopen vakantie in 
het plaatsje Nooitgedacht en we 
vingen vooral voorntjes totdat er 
plotseling een echte joekel aan 
Jesses vaste hengel hing. Het was 
een bloedspannende dril en alles 
leek goed te gaan totdat de vis er 
vlak voor het net vandoor ging. We 
hebben de vis niet goed kunnen 
zien, dus hoe groot ie was zullen 
we nooit weten...

6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Dat is natuurlijk een vis die we wél 
wisten te vangen. Dit keer was het 
David die gelukkig zijn werphengel 
in zijn handen had. De vis kon nu 
flink door de slip gieren en uitein-
delijk hebben we het monster kun-
nen temmen. Een kneiter van een 
graskarper, dat was echt kicken!

7 vis je wel genoeg?
Ik zou graag meer willen vissen. 
Tot nu toe heb ik het veel te weinig 
gedaan omdat ik simpelweg niet 
wist dat het zó leuk is!

8 heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
Ik heb werkelijk geen idee.

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Zeevissen heb ik nog nooit gedaan. 
Kabeljauwvissen is natuurlijk het 
echte stoeremannenwerk, dus dat 
moeten we zeker nog gaan doen.

J mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Natuurlijk... en had ik je al verteld 
over die karper van 15 kilo die ik 
laatst ving?

‘Vissen is voor mij dé manier om quality time 
met m’n kids door te brengen’

Jochem van Gelder 
schreef dit jaar 
een speciaal boek: 
Jochems Sintboek. 
Dit vrolijke feest-
boek ligt vanaf deze 
maand in de winkel 
en staat vol met 
leuke weetjes, ver-
halen, recepten en 
natuurlijk tips hoe je 
de Sint zover kunt 
krijgen dat jij mooie 
cadeaus krijgt. 
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