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AAN  MARK HUIZINGA

Hij heeft vijf Europese titels 
op zijn naam, won drie Olym-
pische medailles en heeft 
een ongemeen grote passie 
voor het karpervissen. Mark 
Huizinga (34) nam afgelopen 
Olympische Spelen afscheid 
van een 18 jaar durende ju-
docarrière. Zonder medaille, 
maar met een toekomst voor 
zich waarin het karpervissen 
ruim baan krijgt. Tijd voor 
tien vragen aan de man die 
de judomat inruilt voor de 
onthaakmat.

1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom?
Karpervissen. Die zoetwaterkan-
jers stralen kracht en elegantie 
uit. Grote vissen, niet makkelijk te 
vangen, altijd spannend.

2 Hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou?
Ik leef met een permanent sluime-
rend verlangen naar de waterkant. 
Tijdens de laatste Olympische Spe-
len had ik een decimeter karperlite-
ratuur mee.

3 Hoe ziet jouw ideale 
vismaat eruit?
Enthousiast, lachend, kaal, met 
altijd nieuwe ingevingen over hoe 
het beter kan. Kortom, mijn vaste 
vismaat Mark van der Ham.

4 Wat is jouw meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Tijd.

5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
Ik was 12 en ik zag in het wier twee 
enorme witte lippen happen. Na 
omzichtig gepruts kreeg ik mijn 
broodkorst er vlak naast en een 

paar seconden later werd hij al op-
gezogen. Aanslaan, een grote kolk, 
een gierende slip en mijn lijn die 
op hetzelfde punt het wier in bleef 
schieten. Toen de lijn loskwam, 
zwom de vis 40 meter verderop 
in een ander wierbed, een minuut 
later knapte mijn lijn. Ik wist zeker: 
dit was een monsterkarper!

6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Als kind ging ik elk jaar met mijn 
vader vanuit een roeibootje vissen 
op een plas. ‘s Nachts al opstaan, 
het geheimzinnige sfeertje als we 
bij zonsopgang door de mist het 
water op roeiden, de dobber laten 
zakken in het gladde oppervlak, 
het geheime grondvoer dat we 
maakten, de vaste overtuiging dat 
de eerste aanbeet een knots van 
een brasem zou zijn...

7 Vis je wel genoeg?
Nee. Door te leven voor de top-
sport, bleef er altijd erg weinig 
vistijd over. Nu ik gestopt ben als 

judoka, ga ik dat goedmaken.

8 Heeft de politiek genoeg 
oog voor de visserij?
Ik denk aan twee dingen die de 
sportvisser aan het hart gaan. Vis-
stroperij (je wordt toch gek als je 
thuiswater zijn mooie karpers ver-
liest?) en de aalscholveroverlast. 
Ik betwijfel of de politiek beseft 
hoe belangrijk die zaken zijn voor 
de sportvisser en dus voor veel 
Nederlanders.

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Ik wil mijn karpergeluk graag eens 
beproeven op de Franse rivieren.

J Mag je overdrijven als het 
om vangsten gaat?
Voor mij hoeft het niet, maar als dat 
je ergste zonde is...

‘De laatste Olympische Spelen had ik 
een decimeter karperliteratuur mee’

 

Mark Huizinga: 
“Vlak na het winnen 
van mijn Europese 
titel in april van dit 
jaar had ik een 
rustperiode en kon 
ik een aantal mooie 
karpers vangen. Alle 
vissen werden ge-
haakt op Pillowbaits 
en deze 30-er was 
beslist de mooiste.”
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