
OP DE MAN AF

45Hét Visblad 05/06

l Wat vind je de mooiste vis-
serij en waarom?
Riviervissen in Suriname. Als ik 
daar aan de oever zit vergeet ik 
de hele wereld. En je weet nooit 
wat er aan je hengel gaat hangen. 
Tarpon, anjoemara, laolaomeerval, 
alles kan!

l Hoe belangrijk is vissen 
voor jou?
Belangrijk hoor. Toen ik nog 
journalist in Suriname was, ging ik 
zelfs tijdens de schorsingen van de 
Nationale Assemblee vissen. Ik zie 
het als een soort meditatie.

l Hoe ziet jouw perfecte vis-
maat eruit?
Hij moet niet teveel praten én van 
rode wijn houden. Mijn regisseur 
Emiel Bakker voldoet aan beide 
eisen. En hij heeft een visboot, dat 
is ook een voordeel. 

l Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Mijn vrouw. Toen ik haar ontmoette 
wist ik helemaal niet dat ze ook 
van hengelen hield. Maar ze is nog 
fanatieker dan ik!

‘Een verslaafde heeft nooit genoeg’

Iedere maand vuurt Hét 
Visblad tien vragen af op 
een persoonlijkheid uit de 
hengelsport. Deze maand 
is het de beurt aan Quintis 
Ristie, de vrolijke Surinamer 
die ondermeer bekend 
is van Rayman is Laat en 
de Lassie-reclame. In de 
populaire politieserie Van 
Speijk speelt hij brigadier 
Romano Hartseer.

VRagen 

l Wat is je meest dramati-
sche visverhaal?
Een bijna-doodervaring van een 
vriend van me. We visten vanaf een 
steiger en hij haakte tijdens eb een 
enorme rog in de Surinamerivier. 
Hij werd over de leuning getrokken 
en viel met zijn hoofd vol in de 
modder. We konden hem net op 
tijd redden.

l Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Ik had zo’n enorme meerval aan de 
lijn dat we er een auto bij moesten 
halen om het beest uit de rivier te 
trekken. Dat lukte uiteindelijk pas 
met een brandweerauto uit het 
dorp. Dat beest woog zeker 200 
kilo!

l  Vis je wel genoeg?
Een verslaafde heeft nooit genoeg.

l Heeft de politiek voldoen-
de oog voor de sportvisserij?
Gelukkig niet, ander zouden ze 
gelijk genotsbelasting gaan heffen.

l Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Maakt niet uit waar, maar ik zou wel 
graag een keer gaan vissen met Rita 
Verdonk. Gewoon met haar praten 
en kijken wie de mens achter Rita is.

l Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Natuurlijk, je dacht toch niet dat die 
meerval echt 200 kilo was.

Quintis Ristie, 
vist’ie? Jazeker, in 
Nederland vist hij 
het liefst op roofvis 
met zijn regisseur. 
Snoekbaarzen in 
de wateren rondom 
Amsterdam. Maar 
als het even kan 
gaat hij terug naar 
zijn geboorteland 
Suriname om achter 
enorme meerval-
len, anjoemara’s en 
tarpons aan te gaan.

aan  QUInTIS RISTIE
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