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4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Daar kan ik kort over zijn. Dat zijn 
mijn karperhengels en molens. 

5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
Dat was toen ik aan De Vossekuil 
zat te vissen en in verband met 
de Dartstrophy werd geïnterviewd 
door SBS-6. Ik zou wel even laten 
zien wat voor kanjers ik normaal 
vang. Krijg ik eindelijk een mooie 
aanbeet en dan blijkt het een visje 
van amper vijf centimeter. Kom ik 
ook nog eens pontificaal met dat 
guppie op televisie. Echt drama-
tisch ha ha!

6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Elke visdag en elke vis is voor mij 
weer een mooie ervaring. Erg ver 
weg ben ik nog niet geweest om 
een hengel uit te gooien. Maar 
als ik dan bedenk wat ik zoal heb 
gevangen, dan is een 29-ponds 
schubkarper in Boxtel toch mijn 
mooiste ervaring.

7 vis je wel genoeg?
Ach, ik vis wanneer ik tijd heb en 
wanneer het me uitkomt. En, dat 
is over het algemeen toch al gauw 
één keer in de week. 

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
Absoluut niet! Neem nou Boxtel. 
Daar mag je ineens niet meer 
nachtvissen. Een stel jochies heeft 
er een keer een puinhoop van 
gemaakt waarvoor de hele ge-
meenschap nu moet boeten. Dat 
had volgens mij ook wel anders 
en beter gekund. Dat is wel heel 
gemakkelijk kiezen voor de weg 
van de minste weerstand. 

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Wat mij betreft overal waar je grote 
en prachtige vissen kunt vangen. 
Australië lijkt me wel wat. Wanneer 
gaan we?

J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
De ene keer vang je wel en de 
andere keer niet. Wat heeft het 
voor zin om daarover te liegen of te 
overdrijven. Niets toch?

Michael van 
Gerwen won in 
2006 ondermeer 
de Winmau World 
Masters, haalde 
de halve finale van 
de Bavaria World 
Darts Trophy 2006 
en gooide dit jaar 
een 9-darter in de 
halve finale van 
de Master of Darts 
tegen meervoudig 
wereldkampioen 
Raymond van 
Barneveld. Zijn 
missie is natuurlijk 
deze laatste 
grootheid en Taylor 
van hun troon te 
stoten. Uiteindelijk 
wil hij ’s werelds 
beste darter worden.

aan  MicHael van gerWen 

(foto: Juul Steyn)

‘Karpervissen natuurlijk!’

Hij is pas 18, draait voor 
het derde jaar mee in de 
wereldtop, grossiert stevig 
in de ‘one hundred and 
eighties!’ en is de snelste 
darters ter wereld. We 
hebben het natuurlijk over 
Michael van gerwen, het 
Brabantse antwoord op 
Hagenaar raymond van 
Barneveld. Dat Mighty 
Mike ook een liefhebber is 
van vissen en met name 
karpervissen was voor Hét 
visblad reden hem aan de 
waterkant op te zoeken.

1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom?
Karpervissen natuurlijk! Da’s reu-
zenspannend. Eerst viste ik alleen 
met de werphengel, maar na een 
paar bezoeken aan de Vossekuil 
van Theo Lucius vind ik het met de 
vaste stok ook prachtig. Het zijn 
grote sterke vissen; en hoe groter 
hoe mooier.

2 Hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou?
Voor mij is vissen heerlijk ontspan-
nen met bijvoorbeeld een stel 
vrienden. Niet dat fanatieke, maar 
gewoon gezellig. Darten was eerst 
natuurlijk ook een hobby, maar 
nu mijn werk. Vissen helpt me 
uitstekend om helemaal tot rust te 
komen voor alle spanning die bij de 
wedstrijden weer komen gaan.

3 Hoe ziet jouw ideale 
vismaat er uit?
Maakt me niet uit , als ie maar 
gezellig is. Trouwens, dat blonde 
vrouwke van het WK-team, Sandra 
heet ze volgens mij, lijkt me ook 
een ideale vismaat. En, die andere 
(Anja Groot red.) is ook niet mis. 


