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5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
Toen ik tijdens het vliegvissen 
de een na de andere vis boven 
water haalde en plotseling mijn 
vliegenlijn brak. Je raakt dan 
uit je concentratie, dat is echt 
frustrerend. Net als de haken 
die vervolgens op plaatsen 
terechtkwamen waar ze niet 
thuishoorden, waaronder mijn jas 
en achterhoofd…

6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Mijn visvakantie in Ierland. Lekker 
vissen in de vrije natuur met een 
heerlijke zonnetje erbij. En dan 
temidden van die wilde natuur 
mooie zalm en forel vangen. 

7 vis je wel genoeg?
Zodra de omstandigheden het 
maar even toelaten ben ik aan de 
waterkant te vinden. Als voetballer 

heb ik heel weinig tijd, maar zodra 
ik een gaatje kan vinden pak ik mijn 
vliegvishengel en trek ik richting 
het water.

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
Geen idee, ik heb geen oog voor 
de politiek.

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Het lijkt me fantastisch om 
eens naar Canada te gaan. 
Het is schitterend om daar 
in die overweldigende wilde 
natuur tussen de beren met de 
vliegenhengel op zalm te vissen. 
Dat is voor mij het hoogst haalbare 
binnen de hengelsport.

J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Uiteraard, zolang het maar leuk blijft.

Klaas Jan heeft een 
neusje voor het doel. 
Niet voor niets krijgt 
hij vaak de toepas-
selijke bijnaam ‘The 
Hunter’. Ook aan het 
water blijkt hij soms 
een echte hunter. 
Met zijn vlieghengel 
struint hij de meren 
en beken af op zoek 
naar mooie forellen 
en zalmen.

aan  Klaas Jan Huntelaar
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‘Vliegvissen is het mooiste wat er is’

1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom?
Vliegvissen is voor mij de mooiste 
vorm van sportvissen die er is. 
Lekker relaxed in de natuur zijn 
en elk moment een harde aanbeet 
kunnen krijgen. Iets mooiers is er 
bijna niet.

2 Hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou?
Heel belangrijk. Het is voor mij 
pure ontspanning. Even weg uit het 
drukke leven, weg van de camera’s 
en alle media-aandacht. Echt tot 
rust komen en heerlijk genieten van 
de stilte om me heen. Heerlijk!

3 Hoe ziet jouw ideale 
vismaat eruit?
Het is natuurlijk extra leuk als 
je maat ook een beetje kan 
vliegvissen. Soms ga ik met 
vrienden, waaronder andere 
voetballers als Paul Bosvelt vissen. 
Paul is zelf ook helemaal weg van 
het vissen met de vlieg.

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Dat zijn toch wel mijn vlieghengels 
en alle materialen die daarbij horen. 
Ik moet er niet aan denken dat ik 
aan een droomrivier sta en net die 
ene hengel of supervlieg kwijt ben! 

Hij is een van de beste 
voetbalspitsen uit de 
 nederlandse eredivisie. 
Met 34 competitiedoel
punten werd hij topscoorder 
2005/2006. Op dit moment 
is de ajacied spits bij het 
 nederlands elftal. 
naast voetballer is Klaas Jan 
Huntelaar ook fervent sport
visser!


