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l Wat vind jij de mooiste vis-
serij en waarom?
De mooiste visserij is in een prach-
tig natuurgebied onbeschoft veel 
grote vissen vangen.

l Hoe belangrijk is vissen 
voor jou?
Ik heb een lijst met tien mensen die 
dood moeten, maar ik kom er niet 
aan toe omdat ik aan het vissen 
ben. Belangrijk dus.

l Hoe ziet jouw perfecte 
vismaat eruit?
Hij heeft veel geld, gaat mee in 
mijn ideeën en hij laat mij het op 
een superstek altijd als eerste 
proberen.

l Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
De kunst om je eigen zin door te 
drijven; om precies zo te vissen 
zoals je zelf wilt.

l Wat is je meest dramati-
sche visverhaal?
Iets met vijftien jaar, weken voeren, 
uren aan het water, hele dag
niks vangen, zeiknat thuiskomen 
en dan uitgelachen worden.

l Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Mijn laatste grote vangst. Het was 
hels en hemels tegelijk. Misschien 
dat ik nog eens vertel wat dat was, 
ik hou het nu voor mezelf.

‘Het belangrijkste is je zin doordrijven’

Iedere maand vuurt Hét 
Visblad tien vragen af op 
een persoonlijkheid uit de 
sportviswereld. We bijten het 
spits af met onze nieuwe co-
lumnist: Hans Sibbel, beter 
bekend als Lebbis

Vragen 

l Vis je wel genoeg?
Ja. Ik doe wat ik leuk vind, dus als 
ik niet vis zijn andere dingen leuker.

l Heeft de politiek voldoen-
de oog voor de sportvisserij?
Ik hoop dat ze niet eens weten wat 
het is en er verder lekker met hun 
poten vanaf blijven.

l Waar zou je nog wel eens 

een hengeltje willen uitgooien?
In een of andere enorme vijver op 
een landgoed waar nooit iemand 
mag komen en waarover geruchten 
gaan dat er honden zijn verdwenen 
die door een vis zijn opgegeten.

l Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Nee. Maar het is wel veel leuker. 
De werkelijkheid is al saai genoeg.

Hans Sibbel (47) 
won in 1989 samen 
met Dolf Jansen het 
Leids Cabaretfesti-
val en is sindsdien 
niet meer uit de 
cabaretwereld weg 
te denken. Vorig jaar 
kwam zijn laatste 
boek uit: Welcome 
2 Paradise.
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