>> WITVISSEN > MEEVISSEN

MEEVISSEN IS ZÓ LEUK!
NIEUWE SPORTVISSERS DANKZIJ DE MEEVISTOESTEMMING

Op feestjes en verjaardagen kreeg Ed Stoop van Valachy Maduro
(62) telkens weer de vraag of hij nog had gevist en wat ie dan had
gevangen. Deze kennis van Ed is geboren op Curaçao en had in
zijn jeugd enkel wat met een handlijntje gevist. De uitnodiging
om een keertje met Ed te gaan vissen, sloeg hij dan ook niet af.
Met de gratis MeeVIStoestemming die een paar dagen later uit de
printer rolde, konden ze op samen op pad.
TEKST: ED STOOP > FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG
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et een onervaren sportvisser op pad
gaan, betekent dat je sommige visserijen beter even links kunt laten
liggen. Vissen met een werphengel
en kunstaas op snoek of karperen
met een pennetje kan heel spectaculair zijn, maar hier
kleven wel wat praktische bezwaren aan. Alleen al de
werplessen vergen de nodige tijd en het risico bestaat
dat er door onervarenheid niets wordt gevangen. Omdat vissen vooral heel erg leuk is als je ook wat vangt,
kun je daarom beter op instapniveau beginnen: op een
klapstoel of viskist lekker simpel ‘witjes’ tikken met de
vaste hengel. De basis van alle hengelsportdisciplines.

MOOI-WEER-VISSER

Geheel naar Antilliaans gebruik sta ik niet al te vroeg
in de ochtend voor de deur van notoir avondmens Valachy. Die heeft er echter heel veel zin om te gaan vissen
en staat al te stuiteren op de stoep. Bovendien treffen
we het vandaag – ondanks dat we al ruimschoots in
de herfst zitten – uitstekend met het weer. Een heerlijk
zonnetje en prima temperatuur, wat zeker helpt als je
iemand enthousiast wilt krijgen voor het vissen. Voor
zowel een zonaanbidder als Valachy, maar eerlijk gezegd ook steeds meer voor mijzelf, kan de zon niet vaak
genoeg schijnen. Ik ben niet per se een mooi-weer-visser, maar het is natuurlijk wel net wat lekkerder.
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STADSWATER
Met behulp van de gratis VISplanner app is een water in het Haagse om aan neer te strijken zo gevonden.
Wil je op eenvoudige wijze witvis vangen aan de vaste
stok? Zoek dan een ietwat troebel stadswater van één
of hooguit anderhalve meter diep. Witvis als voorn, kolblei en brasem gedraagt zich daar minder schuw dan in
bijvoorbeeld kristalhelder water. Kies ook niet voor een
diep scheepvaartkanaal of een rivier als iemand voor
het eerst op witvis gaat vissen. Houd het lekker ‘basic’.

MADEN
We klappen ons stoeltje dus uit aan een mooi en redelijk troebel plasje. In de meegenomen emmer maken
we eerst het lokvoer wat vochtig zodat het goed kleeft.
Daarna bevestig ik de tuigjes aan de hengels – eenvoudige stokken van vijf meter. De mijne is zelfs gemaakt van
glasvezel en werd ooit geconﬁsqueerd door mijn vrouw
– toen nog vriendin – nadat zij er haar eerste kroeskarper
aan had gevangen. Voor mij is dit dus een soort van nostalgisch déjà vu, terwijl dit alles voor Valachy natuurlijk
hartstikke nieuw is. Zo ook het peilen met een peilloodje
en het op de haak prikken van de maden. Daar blijkt
Valachy trouwens geen enkele moeite mee te hebben –
hij pakt de wriemelende maden zo uit de doos.

METEEN BEET
Voor Valachy is het ook nieuw dat hij bij de eerste keer
inleggen van dobber en aas meteen beet heeft. Trots
showt hij zijn allereerste vis – een voorntje van goed
15 cm – voor de camera van fotograaf Frank. Alsof
het de normaalste zaak van de wereld is dat vis altijd
meteen bijt. Toch is die kans best groot als je watertjes
opzoekt waar veel kleine witvis zwemt. Een belangrijke
voorwaarde, want plezier in het vissen krijg je immers
door geregeld beet te krijgen. Een beginner zal het
geduld snel verliezen als er bij de eerste vispogingen niet
direct vis wordt gevangen. Beet krijgen is dus het motto.

DE MEESTER GEKLOPT

Visrijk en troebel stadswater levert doorgaans betere vangkansen
en dientengevolge ook sneller een enthousiaste meevisser op.
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En dat krijgen we hier volop. Zoveel dat Valachy – die er
zowaar een soort wedstrijdje met mij van begint te maken – overduidelijk enthousiast raakt. De ene na de andere blank- en ruisvoorn, soms ﬂink aan de maat, tikt
hij uit het water. Al snel ligt hij dik voor op mij en kan
ie zijn lol niet op dat de meester wordt geklopt door de
leerling! Met mijn onderlijn met een maïskorrel op de
bodem hoop ik eigenlijk een brasem te vangen. Dat lukt
zowaar ook nog, al gaat het om vissen van hooguit dertig centimeter die Valachy ook gewoon aan zijn maden
vlak boven de bodem vangt. “En weer één”, hoor ik keer
op keer naast me, zodat ik na drie uur vissen wijselijk
nog maar niet over stoppen begin.

Via de MeeVIStoestemming kun jij als ervaren sportvisser iemand meteen begeleiden.

VALACHY LIGT AL
SNEL DIK VOOR OP
MIJ EN KAN ZIJN
LOL NIET OP DAT DE
MEESTER KLOP
KRIJGT VAN EEN
BEGINNER
VERSLAVEND
Als even later niet alleen het eten en drinken, maar
ook al ons lokvoer en de maden op zijn, zie ik duidelijk
een lichte teleurstelling op het gezicht van mijn buurman. Zo leuk en verslavend kan vissen dus zijn; voor
jong, maar zeker ook voor oud. En zóveel plezier kun je
ook zelf als VISpashouder hebben als je anderen weet
te overtuigen dat vissen toch echt heel erg leuk is! Kortom: kijk eens rond in je familie en vriendenkring. Gegarandeerd dat ook jij iemand enthousiast kunt maken
voor onze mooie hobby – gewoon met de gratis MeeVIStoestemming.

>> MEEVISTOESTEMMING
GRATIS AANVRAGEN
Als VISpashouder kun je via www.meevistoestemming.nl heel eenvoudig een
MeeVIStoestemming aanvragen. Je vult de gegevens van jezelf en je ‘meevisser’ in en krijgt de toestemming vervolgens direct per e-mail toegestuurd. Bij
eventuele controle aan de waterkant kun je de uitgeprinte MeeVIStoestemming of een download op je smartphone dan samen met jouw VISpas tonen.
De MeeVIStoestemming kun je drie keer per kalenderjaar aanvragen. Dat kan
voor één dag vissen met drie verschillende meevissers, maar ook voor drie
verschillende visdagen met steeds iemand anders (dus niet drie keer dezelfde
persoon!). En als het goed is zijn introducés na één keer vissen net zo enthousiast als Valachy Maduro en zien ze een eigen VISpas helemaal zitten.
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