
OP DE MAN AF

37Hét Visblad 09/07

vragen 
aan  PaUL BOSveLT

De ‘rottweiler from 
rotterdam’ werd hij in de 
engelse pers genoemd, 
een fantastische speler, 
grappenmaker en bovenal 
fanatiek vliegvisser: 
Paul Bosvelt (1970). Hij 
komt oorspronkelijk uit 
Doesburg en werd icoon van 
Feyenoord, speelde verder 
bij go ahead eagles, FC 
Twente, Manchester City en 
SC Heerenveen waar hij in 
2005 de goal van het Jaar 
scoorde tegen groningen. 
afgelopen mei nam hij 
afscheid van het betaald 
voetbal.

1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom?
Vliegvissen is en blijft de meest 
veelzijdige en actieve visserij. Voor 
mij staan de forel en zalm daarbij 
absoluut bovenaan. 

2 Hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou?
Het heeft bij mij altijd, en dat is al 
vanaf m’n zesde jaar, als sport op 
zich gestaan. Ik ging dus niet in de 
eerste plaats vissen om tot rust te 
komen tijdens mijn voetbalcarrière, 
maar echt voor de adrenalinekick 
die je krijgt als je een grote vis 
haakt.

3 Hoe ziet jouw ideale 
vismaat eruit?
Het moet in de eerste plaats een 
echte visser zijn, dus geen recre-
ant die niet weet hoe ie zelf een 
vlieg moet aanknopen. En hij moet 
op de juiste momenten zijn mond 
houden. Zoiets voel je aan, dat kun 
je niet uitleggen

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Dat lijkt me duidelijk, de VISpas 
natuurlijk. Zonder die pas ben je in 
Nederland echt nergens.

5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
Een venijnige zijwind die pal op 
m’n werpkant stond heeft me een 
aardige jaap in m’n wang opgele-
verd. De vlieg pakte onverwacht 
vlees in m’n linkerwang en daar 
wilde ie echt niet meer weg. Na 
heel wat wrik- en trekwerk kon ik 
gelukkig weer verder vissen.

6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Vliegvissen op zalm is waanzinnig 
gaaf. Als ik dan moet kiezen ga ik 
voor Newfoundland vanwege de 
superieure zalmrivieren waar je de 
zalmen echt met de droge vlieg 
kunt vangen. Op het moment dat 
ze letterlijk over de vlieg schuiven 
staat je hart echt even stil. Als de 
beloning dan een zesponds Atlan-
tische zalm is, dan waan je je echt 
even in de hemel op aarde.

7 vis je wel genoeg?
Vissen wel, maar ik zou eigen-
lijk meer tijd moeten besteden 
aan het verbeteren van de zaken 

daaromheen. Zo zou ik graag m’n 
werptechniek verder verbeteren en 
nog meer knopen leren. Maar de 
tijd die ik daarmee kwijt ben, sta ik 
eerlijk gezegd weer liever aan de 
waterkant…

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
Volgens mij zijn veel politieke 
partijen niet doordrongen van het 
belang van de hengelsport. Daar-
door wordt er vaak te snel en on-
genuanceerd over de sportvisserij 
geoordeeld. Als alle partijen wisten 
hoe goed Nederlandse vissers met 
hun vangst omgaan, zouden ze 
veel beter kunnen oordelen.

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Ik heb gehoord dat er dit jaar een 
recordaantal zalmen via Nederland 
naar Duitsland is getrokken. Een 
stuk of vier, haha! Maar serieus, ik 
hoop dat het ooit zo goed gaat met 
de zalm dat je deze schitterende 
vis in eigen land kunt bevissen. 
Ik vrees dat dit nog wel even kan 
duren. 

J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Klaas Jan Huntelaar wel!

‘Zonder VISpas ben je nergens’
Paul Bosvelt 
met een van de 
 Atlantische zalmen 
die hij deze zomer 
in Newfoundland 
wist buit te maken. 
Deze vistrip was de 
eerste nadat hij in 
mei afscheid nam 
van het betaald 
voetbal. Zijn droom 
om ooit een zalm 
aan de droge vlieg 
te vangen werd hier 
werkelijkheid. 
Overigens is deze 
vis met een natte 
vlieg verleid.
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