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De een is pas dertien jaar oud, maar 
een regelrechte hit op YouTube en 

nu ook te zien in Bart leert vissen op 
Nickelodeon. De ander gaat bijna 
met pensioen en presenteert al 22  
jaar Vis TV. Boaz Ooijman – beter 

bekend als Viskid Boaz – en Ed Stoop 
gaan in dit artikel samen op pad.

TEKST: ED STOOP > FOTOGRAFIE: SILVY MAATMAN

&NIEUW
OUD

Zet twee fanatieke sport-
vissers bij elkaar en de vis- 
tips vliegen al snel over 
en weer. Dat kan haast 
ook niet anders met zo-

veel jaren gezamenlijke viservaring. 
Zelf werd ik als het ware geboren 
met een hengel in mijn handen en 
ook Boaz heeft – ondanks zijn jeug-

dige leeftijd – al heel wat gevist. 
Dat schept een band, vandaar de af-
spraak om samen te gaan vissen in 
Velp, de woonplaats van Boaz.

HAGELBUIEN
De voorjaarsvakantie doet zijn 
naam helaas geen eer aan: op de 
dag dat we gaan vissen is het zeld-

zaam koud en trekken diverse ha-
gelbuien over – die het water in de 
vijvers en sloten ook flink doen af-
koelen. Toch pakken we vol vertrou-
wen onze spinhengels en laten we 
op de eerste stek een kleine karper-
pen te water. Aan het einde van de 
nylon lijn zit een witvishaakje met 
daarop een paar maden geprikt.

BESCHEIDEN
Aangezien ik mijn vismaat van van-
daag ook alleen maar ken van You-
Tube – waar op zijn Viskid Boaz ka-
naal maar liefst vijftig video’s staan 
– vraag ik hem natuurlijk het hemd 
van het lijf. Wanneer hij begon met 
vissen? Wat vindt hij de leukste vis-
serij? Wat is zijn grootste droom als 

het om vissen gaat? En hoe kwam 
zijn carrière als presentator tot 
stand? Onze jonge filmster blijkt 
een heel bescheiden joch te zijn dat 
wars is van sterallures. Gewoon een 
rustige, slimme en doordachte knul 
met opvallend veel verstand van 
vissen voor iemand van zijn leeftijd.

JONG GELEERD
Dat werd hem dan ook met de pap-
lepel ingegoten. Al op vijfjarige leef-
tijd ging hij met vader Joost mee 
naar de waterkant. Die was behalve 
fanatiek sportvisser ook beroepsfo-
tograaf  en werkt inmiddels als pro-
fessioneel cameraman – wat ook 
meteen de video’s met zoonlief ver-



>> HÉT                  .NL JUNI 2017 >> HÉT                  .NL38 39

>> WITVISSEN > VEDETTE MEETS AANSTORMEND TALENT

klaart (op youtube.com/viskidboaz 
vind je meer dan 50 filmpjes!). Er 
werd in binnen- en buitenland op 
van alles gevist; zelfs tot meerval in 
de Spaanse Ebro aan toe. Zijn aller-
grootste passie is echter het vissen 
op snoek met kunstaas. Dat is van-
wege de gesloten tijd nu niet aan de 
orde, dus tipt Boaz om een dobber-

wat beter”, bekent hij. Tussen neus 
en lippen door vraag ik of Bart een 
goede leerling is en het vissen on-
der de knie gaat krijgen. “Ja hoor, dat 
komt goed. Kijk maar naar de uit-
zendingen op Nickelodeon.”

FORSE DEUK
Tussen de hagelbuien door zoeken 
we nog maar eens een andere sloot 
op. Daar komt iemand van HSV De 
Winde uit Velp even buurten en die 
laat terloops weten dat enkele da-
gen eerder bij een viswedstrijd in 
een van de vijvers slechts twee vis-
sen zijn gevangen. Daarop beslui-
ten Boaz en ik eieren voor ons geld 
te kiezen en de hengels af te tuigen. 
Ondanks alle inzet en het bevissen 
van de favoriete stekjes van Boaz 
hebben ook wij – net als de meeste 
van die wedstrijdvissers – helaas ge-
blankt. Maar wat wil je ook met dit 
winterweer en ijskoud, ondiep wa-
ter? Desondanks betekent deze dag 
wel een forse deuk in ons beider car-
rière, voeg ik Boaz bij het afscheid 
met een knipoog toe.

>> BART LEERT VISSEN
Bart leert vissen wordt van 14 mei tot en met 4 juni iedere zondagochtend om 
09.40 uur uitgezonden op Nickelodeon. Iedere aflevering wordt de woensdag 
daarop herhaald om 13.20 uur. Zodra de serie is afgelopen, wordt die nog een 
keer opnieuw uitgezonden. Bovendien zijn de afleveringen terug te kijken op 
www.bartleertvissen.nl en via de gratis Nickelodeon app.

>> (JEUGD)VISPAS
Boaz heeft als lid van HSV De Winde uit Velp de Jeugd-
VISpas omdat hij ook wel eens met kunstaas of twee 
hengels vist. Zo ging hij nadat ie eerst met mij een dag 
lang kou had geleden ’s nachts nog met een vismaatje 
op karper vissen. Zelf was ik tijdens deze reportage in 
het bezit van een dagvergunning: HSV De Winde mag 
het stadswater van Velp niet landelijk inbrengen van de 
gemeente.

tje met een kleine haak aan je spin-
hengel te hangen. “Zo kun je prima 
op voorn en brasem vissen, met als 
eventuele bonus mogelijk een kar-
pertje of een zeelt.”

DROOM
Dat doet hij heel serieus en gecon-
centreerd – heel anders dan ik als 
kind was toen ik mijn eerste schre-
den in de sportvisserij zette! Grappig 
is ook dat hij resoluut ‘in Amerika 
op black bass vissen’ antwoordt als 
ik hem naar zijn grootste droom als 
sportvisser vraag. Zelf had ik op die 
leeftijd waarschijnlijk iets veel gro-
ters en in mijn ogen veel spectacu-
lairders bedacht; zoals zalm of haai 
vangen. Hij kiest echter voor een 
niet eens zo grote of bijzonder sterke 
vis als de black bass. Dat geeft dan 
toch ook weer treffend de ietwat in-
getogen aard van het beestje aan.

MAÏSKORRELS
Ondertussen experimenteert Boaz 
er op los om een vis op de kant te 
krijgen. Want waar ik het met ma-

den probeer, schakelt hij al vrij snel 
over op kleine maïskorrels. “Zo’n 
blikje met zoete maïs moet je eigen-
lijk altijd bij je hebben als je met de 
dobber gaat vissen – of die aan de 
vaste hengel of aan een spinhengel 
hangt, maakt niet uit. Grote voorns 
vinden maïs immers heerlijk, maar 
brasem en zeelt en karper ook! Een 
paar handjes maïs bij de dobber en 
je hebt een fantastische voerplek. En 
mocht de vis het laten afweten dan 
zelf iets om van te snoepen.”

VERKASSEN
Aangezien we op één enkele lijn-
zwemmer na geen teken van leven 
krijgen in de vijver, verkassen we 
naar een prachtige sloot iets verder-
op. Deze sloot grenst weer aan een 
mooi plasje, waar Boaz eerder ook 
met Nickelodeon-presentator Bart 
Boonstra ging vissen. “Toen hadden 
we meer succes en ving zelfs Bart – 
die geen sportvisser is, maar in het 
televisieprogramma Bart leert vissen 
bij mij in de leer gaat – een visje. Al 
waren de omstandigheden toen wel 

‘ MET EEN STEVIGE 
SPINHENGEL KUN JE 
OOK PRIMA MET EEN 
DRIJVENDE KORST OF 
EEN HONDENBROK 
OP KARPER VISSEN’


