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1 Wat vind je de mooiste vis-
serij en waarom?
Dat is tweeledig. Aan de ene kant 
vang ik graag bij Miami van die 
grote lappen op zee. Big game 
is geweldig. Maar aan de andere 
kant geniet ik enorm van mooie 
brasems en voorntjes. 

2 Hoe belangrijk is de hen-
gelsport voor jou?
Heel belangrijk. Het is heerlijk en ik 
vind er verschrikkelijk veel ont-
spanning in. Even alle regeltjes en 
stress rond die bekende Neder-
landers vergeten.

3 Hoe ziet jouw ideale vis-
maat eruit?
Dat is Henk de Bruin. Hij heeft me 
weer enthousiast gemaakt toen ik 
in Lopik ging wonen. Henk leert 
me dingen die ik eerder nooit wist. 
Iedere woensdagavond houd ik vrij 
voor Henk.

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Ooit kocht ik een hele gave car-
bonhengel, een Shakespeare van 
350 gulden. Nee, ik ben niet zuinig. 
Ik koop per seizoen zo’n zeventig 

‘Ze vinden vissen voor imbicielen’

Iedere maand vuurt Hét 
Visblad tien vragen af op 
een persoonlijkheid uit de 
hengelsport. Deze keer 
maken we plaats voor Joop 
van Tellingen. Paparazzi- en 
societyfotograaf, ‘maar ook 
gewoon te boeken voor je 
bruiloft hoor!’ 
Hij vist in Nederland vooral 
of voorn en brasem, maar 
droomt ervan nog
een keer terug te gaan naar 
Miami om te big gamen.

VrageN 

tuigjes. Ik sla ze allemaal kapot en 
bovendien ben ik hebberig.

5 Wat is je meest drama-
tische visverhaal?
Ik sloeg met mijn vaste hengel een 
wereldkarper aan de haak, maar 
kreeg hem er niet uit. Uiteindelijk 
ben ik met hengel en al de plas 
in gelazerd. Tot m’n nek in het 
water. Nee, geen karper. En ik was 
zeiknat.

6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Vijftien jaar geleden ging ik voor 
het eerst zeevissen in Miami. 
Fantastisch! Het was veel te duur 
natuurlijk: 850 dollar voor een mid-
dag en dat met vijf personen. M’n 
vrouw kon me wel vermoorden. 

7 Vis je wel genoeg?
Nee, joh. Gelukkig is het nu lekker 

zomer, want in de winter ga ik nau-
welijks – veel te koud. 

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
Absoluut niet. Ze denken lek-
ker bezig te zijn, maar vissen telt 
helemaal niet mee. Ze vinden 
vissen voor imbecielen en zien het 
helemaal niet als sport.

9 Waar zou je nog wel eens 
een hengeltje willen uitgooi-
en?
Met Katja Schuurman! Waar? Oh, 
in dat geval. Doe dan toch maar 
Miami. Al kost ’t twee keer zoveel, 
het was zo verschrikkelijk leuk.

J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Iedereen doet het toch? Het vertel-
len van je sterke verhalen is het 
spannendste wat er is.

Joop vanTellingen 
is ’s lands meest 
bekende fotograaf. 
Alle bekende Neder-
landers heeft hij in 
de afgelopen veertig 
jaar voor zijn camera 
weten te krijgen en 
ook internationaal 
heeft hij zijn sporen 
verdiend. De enige 
die hij nog mist 
in zijn bestand is 
Brigitte Bardot. Zoon 
Dennis is inmid-
dels ook fotograaf, 
beiden zijn in dienst 
van roddelblad Party. 
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