
OP DE MAN AF

37Hét Visblad 11/06

1 Wat vind je de mooiste  
visserij en waarom?
Karpervissen met de vaste stok 
is elke keer weer een uitdaging. 
Vooral het drillen van een karper op 
de vaste stok is onwijs gaaf. Het is 
een heel gevecht waarbij je goed 
moet uitkijken dat je lijn niet breekt. 
Het is jij of de vis. 

2 Hoe belangrijk is de  
hengelsport voor jou?
Ontzettend belangrijk. Ik vis al 
van kleins af aan. Vissen is voor 
mij even belangrijk als voetbal. 
Ik steek er veel tijd in, zelfs net 
zoveel als in mijn voetbalcarrière. 
Het is spannend, ontspannend en 
ontzettend uitdagend.

3 Hoe ziet jouw ideale  
vismaat eruit?
Hij moet dezelfde humor hebben 
als ik en gezellig zijn. Gewoon 
iemand die een lekkere pot kan 
ouwehoeren.

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Mijn eigen visvijver De Vossekuil. Ik 
breng er ontzettend veel tijd door 
en het is iets waar ik trots op ben 
omdat we met de opbrengst zieke 
kinderen kunnen helpen.

‘Door de sterke stroming moest ik  
echt zwemmen voor mijn leven.’

Iedere maand vuurt Hét 
Visblad tien vragen af op 
een persoonlijkheid uit de 
hengelsport. Deze maand 
Theo Lucius (29), die on-
danks zijn aanvoerderschap 
bij Feyenoord evenveel tijd 
steekt in het vissen als in 
het voetbal. Een opmerkelijk 
gegeven voor een profvoet-
baller. Lucius is fanatiek 
wedstrijdvisser en heeft de 
bekende karpervijver De 
Vossekuil in Nijnsel in beheer.

VragEN 

5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
Ik ben een keer met visspullen 
en al in een werkende sluis van 
de rivier de Aa gevallen. Door de 
sterke stroming moest ik echt 
zwemmen voor mijn leven.

6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Mijn overwinning bij een grote 
viswedstrijd in België. We visten 
met de vaste stok op karper; 
Nederland tegen België. Die 
Belgen doen niet anders, het zijn 
echte specialisten en toch wist ik 
te winnen. Dat was te gek.

7 Vis je wel genoeg?
Ik mag zeker niet klagen. En als ik 
daar te weinig aan toe kom, maak 
ik er wel tijd voor. Vissen is te 
belangrijk om te laten vallen.

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
Daar houd ik me niet mee bezig. 
Maar zaken als stroperij moeten 
zeker veel harder aangepakt 
worden, dat weet ik wel.

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Voor de kust van Zuid-Afrika. Het 
lijkt me te gek om daar eens op 
marlijn te vissen. Fysiek hele sterke 
beesten, dan wordt het écht een 
gevecht van man tegen vis.

J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Dat mag gerust, maar ik houd het 
zelf liever aan de krappe dan aan 
de ruime kant. 

Theo voetbalde 
jarenlang bij PSV 
en maakte eind 
vorig seizoen de 
overstap naar 
Feyenoord. Daar 
werd hij gekozen 
tot aanvoerder. In 
zijn vrije tijd brengt 
Theo veel tijd door 
op zijn karpervijver 
De Vossekuil. De 
opbrengst van deze 
commerciële vijver 
gaat naar gehandi-
capte en ernstig 
zieke kinderen. 
Voor meer 
informatie ga je naar 
www.devossekuil.nl.
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