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HARINGVLIETVLOERMATTEN

Komend voorjaar wordt het tweeëntwintigste seizoen van Vis TV uitgezonden. Net als
vorig seizoen is ‘Stad & Land’ het thema – uitzendingen midden in de stad worden afgewisseld met afleveringen waarbij Ed en Marco de natuur opzoeken. De opnames
voor deze nieuwe, 12-delige serie zijn al in volle gang. In deze rubriek blikken we elke
maand vooruit op een van de twaalf nieuwe uitzendingen. Deze maand wijken we echter iets af van dit concept. We verklappen je deze keer alvast diverse highlights uit de
negen reeds opgenomen afleveringen.

VIS TV 2017:
STAD, LAND
EN VEEL VIS!

Brasemvissen met de feeder blijft
razend populair. Terecht, want een dikke platte
op een lichte feeder is topsport. Zeker wanneer
je op groot water vist. Wij deden een poging
aan het mooie Haringvliet. Geheel onverwacht
moesten we wel een aantal keren verkassen.
Maar het kwam goed, meer dan zelfs!
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LANDINWAARTS
ZEEVISSEN
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KNALLEN OP DE LEK

De Lek is een prachtige rivier met een ongekend goede visstand. We visten er niet
vanuit de boot (met hightech apparatuur), maar gewoon werpend vanaf de kant. Lekker ‘basic’, met plugjes en shads. Waarschijnlijk hebben we nog nooit zoveel roofvis voor de
camera’s van Vis TV gehad als tijdens deze opnamen.
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GEEN WOORDEN
MAAR DADEN IN 010

Hoewel hartje Rotterdam vooral
bekend staat als de streetfishing hotspot
van Nederland, kun je er ook zeer goed
brasem, winde en voorn vangen. Met eenvoudig materiaal en een paar wittebroden vingen we hier werkelijk de sterren
van de hemel.

Dit voorjaar sloeg Vis TV een nieuwe weg in met Stad & Land. Er werd gevist in de mooiste wateren
in het groen, maar ook midden in de stad – vaak met een onverwacht goed resultaat. Reden genoeg
om ook in het nieuwe, tweeëntwintigste seizoen zowel tussen de huizen als in de natuur te vissen.

B

TEKST: MARCO KRAAL > FOTOGRAFIE: SANDER BOER EN BRAM BOKKERS

ij het verschijnen van deze
editie van Hét Visblad zijn
inmiddels negen van de
twaalf afleveringen opgenomen. Goed nieuws: zowel
het weer als de vis werken tot nu toe uitstekend mee. Natuurlijk waren er opnames waarbij alles uit de kast moest wor-
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den gehaald voor een aanbeet. Maar er
zaten ook dagen tussen waarbij de vis als
het ware bijna vanzelf het landingsnet
inzwom. Wat tijdens de opnames bovenal weer duidelijk werd, is dat Nederland
nog steeds een fantastisch sportvisland
is. Een land waar bijna iedereen op loopof fietsafstand van huis goed vis kan van-

gen. Wat net als vorig jaar ook nu weer
opviel is dat de visstand in de stad zeer
goed is, maar dat er toch nog altijd relatief
weinig ‘urban’ wordt gevist. Als preview
op de nieuwe serie, die begin maart 2017
van start gaat op RTL 7, lichten we deze
maand alvast een tipje van de sluier op
middels een ‘sneak preview’.
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VIJVERPRET IN
LIMBURG

Midden in het Limburgse Voerendaal
ligt een prachtige vijver vol met karper en
zeelt. Dankzij het visstandbeheer van HSV de
Karper is deze vijver een walhalla voor de vaste
stok- en feedervisser. Wij hebben hier fantastische sport beleefd aan licht materiaal.
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EEN VOLKERAK VOL VIS

De laatste jaren lijkt de snoekbaarstand
in het Volkerak af te nemen. Snoek en
vooral baars doen het er echter steeds beter.
Vissend vanuit de boot en genietend van de
prachtige natuur kregen we het hier aan de
stok met enorme baarzen, mooie snoeken en
een paar stevige snoekbaarzen.

Met een feederhengel, zagers en
zeepieren bleek het geweldig ‘zeevissen’
aan het Noordzeekanaal. In een decor van
rokende hoogovens en voorbij schuivende
containerschepen vingen we volop wijting, bot en tong.
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MEGAWINDES
IN DORDT

Dordrecht is een prachtige stad met
talloze snoekbaarsstekken. De verwachtingen
waren dan ook ’sky high’. Het werd echter hard
werken voor een visje. Gelukkig had Ed brood
meegenomen, wat in ‘Dordt’ tot megawindes
leidde.
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STRUINEN IN DE
POLDER

De polder Arkemheen is een oerHollandse polder met prachtige sloten en
weteringen. Na behoorlijk wat struinwerk
en onverwachte ontmoetingen met megabrasems, kwamen hier enkele prachtige
polderkarpers op de mat.
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AMERSFOORT

In Amersfoort boekten we met de
dropshot en wormen een onverwacht resultaat. Ook kwamen we er achter
dat nagenoeg alle plantsoenvijvers in deze
fraaie stad bomvol karper(tjes) zitten.
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