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l Wat vind je de mooiste vis-
serij en waarom?
Zondermeer het feedervissen. Al 
zegt de hele wereld het tegen-
overgestelde, ik denk dat er bij 
feederen minstens zoveel techniek 
komt kijken als bij het vissen met 
de vaste stok.

l Hoe belangrijk is vissen 
voor jou?
Van ’72 tot ’91 heb ik geen hengel 
aangeraakt vanwege mijn baan als 
profvoetballer. Op de dag dat ik 
stopte heb ik de voetbal ingeruild 
voor de feederstok om me toch 
aan anderen te kunnen meten. 
Belangrijk dus.

l Hoe ziet jouw perfecte 
vismaat eruit?
Dan hebben we het over mijn 
koppelmaat. Hij moet minstens zo 
fanatiek als ik zijn en een harde 
mentaliteit hebben om de wedstrijd 
te kunnen winnen.

l Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
M’n gezondheid is me heilig. Ik 
zou me geen raad weten als mijn 
lichaam niet meer in staat is de korf 
op de stek te werpen.

‘M’n gezondheid is me heilig’

Iedere maand vuurt Hét 
Visblad tien vragen af op 
een persoonlijkheid uit de 
hengelsport. Deze maand 
voelen we voormalig 
profvoetballer Kees Kist aan 
de tand. Hij brengt inmiddels 
zijn eigen voerlijn K-Baits 
op de markt en opent op 23 
maart officieel de VISMA in 
Rotterdam.

VRAgen 

l Wat is je meest dramati-
sche visverhaal?
Heb ik niet. Ik hou van tevoren al 
rekening met eventuele tegenslag 
– dus dan is het geen tegenslag 
meer.

l Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Een uit de hand gelopen geintje 
met een zandhaai. Ik had dat beest 
van een vismaat gekregen en 
tijdens de wedstrijd als grap in m’n 
leefnet gestopt. De andere vissers 
schrokken zo dat ze niet meer in 
de buurt van het water durfden te 
komen.

l  Vis je wel genoeg?
Als wedstijdvisser vis je nooit 
genoeg. Om optimaal te presteren 
moet je elke dag aan de waterkant 
trainen. Met drie keer per week vis 
ik dus te weinig.

l Heeft de politiek voldoen-
de oog voor de sportvisserij?
Beslist niet. Als sportvissers beta-
len we ieder jaar om de visstand op 
peil te houden en beroepsvissers 
helpen die visstand met hetzelfde 
gemak weer om zeep. Electrisch 
vissen zou daarom verboden moe-
ten worden.

l Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Ik zou dolgraag nog een keer de 
finale van de Beet King of Clubs in 
Ierland willen vissen. Daar kan ik 
me echt meten met de top.

l Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Dat moet je zelf weten, maar als je 
liegt, hou je ook jezelf voor de gek. 
Gelukkig hebben we bij wedstrij-
den betrouwbare weegschalen.

Kees Kist voetbalde 
tussen ’72 en ’91 
als spits o.a. voor 
het nationale team, 
Heereveen, AZ, 
Paris St. Germain en 
Mulhaus. Sinds vorig 
jaar brengt hij zijn 
eigen lokvoer met 
de naam K-Baits op 
de markt. Meest op-
merkelijke nieuwtje  
is het Blub-kinder-
voer. “Lukt altijd, 
kan niet fout gaan”, 
lacht hij breeduit.

aan  kees kist
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