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Aan niet-vissers uitleggen wat er zo leuk is aan vissen, 
valt nog lang niet altijd mee. Je kunt iemand beter in de 
praktijk laten zien én beleven wat sportvissen zo mooi 
maakt. Dat kan met de gratis MeeVIStoestemming. Zo 
nam karpervisser Remco Akkermans (39) zijn collega 
Peter van Loon (49) mee naar de waterkant. 
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In een grijs verleden heeft 
Peter wel op snoek en pa-
ling gevist, maar zijn hen-
gels verzamelen al jaren 
stof in de schuur. En dat ter-

wijl hij nota bene aan het water 
woont. “Met een steiger en een boot 
voor de deur.” De foto’s van grote 
karpers die Remco bij tijd en wijle 
op het werk laat zien – de heren zijn 
collega’s bij een betoncentrale in 
West-Brabant – maakten hem toch 
nieuwsgierig. “Hoe krijgt hij die vis-
sen nou precies gevangen, vroeg ik 
me telkens af.”

IN EEN HANDOMDRAAI
De afspraak om een keer samen te 
gaan vissen was snel gemaakt. Ook 
de MeeVIStoestemming was in een 
handomdraai aangevraagd. “Even 
naar www.meevistoestemming.nl, de 
gegevens invoeren en je krijgt hem 
digitaal toegestuurd. Je kunt hem 
printen of als PDF op je telefoon op-
slaan. Hartstikke makkelijk”, zegt 
Remco. Zo kan Peter gratis een dag 
mee op karper vissen en later als-
nog besluiten om lid te worden van 
een hengelsportvereniging. 

MODERN MATERIAAL
Remco heeft zijn drie hengels stra-
tegisch verspreid over het parkvij-
vercomplex in Oosterhout. Eentje 
links voor een zijtak met een brug-
getje, nummer twee bij een riet-
kraag op de hoek van de sloot recht 
vooruit, en de derde ligt rechts on-
der een wilg. Dan heeft Peter zich 
al over diverse zaken staan te ver-
bazen. “Een steen als werpgewicht 
uit milieuoogpunt, een PVA-zakje 
met voer aan de haak dat oplost in 
het water, wafters (boilies die lich-
ter zijn dan een gewone ‘bol’ maar 
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zwaarder dan een pop-up) op de 
hair. Hoe krijgen ze het verzonnen?”

VISJE BIJ DE KOFFIE
De koffie staat nog maar net te prut-
telen, of Remco en Peter moeten al 
aan de bak. De hengel onder de wilg 
begint aarzelend te piepen. De span-
ning is groot, maar het verwachte 
potje touwtrekken blijft uit: geen 
karper, maar een brasempje. “Ook 
vis, maar mijn voorkeur gaat toch 
uit naar een van de hier uitgezet-
te spiegelkarpertjes of een schub-
karper van het oude bestand”, zegt 
Remco. Peter vindt het allang mooi 
dat er vis is gevangen en laat zich 
het worstenbroodje bij de koffie ex-
tra goed smaken.

HELE BREDE GRIJNS
Een klein uurtje later krijgt Peter 
dan toch echt zijn vuurdoop als de 
middelste hengel vertrekt. Hij blijkt 
het hanteren van de hengel nog 
niet verleerd en met wat coaching 
van zijn collega weet hij de spie-
gelkarper in het landingsnet te di-
rigeren. Met de drilskills van Peter 
is weinig mis, oordeelt Remco. “Zo, 

DELEN

Remco geeft Peter uitleg over de onderlijn die hij gebruikt.

Met de 
MeeVIStoe-

stemming kan een 
gastvisser overdag en 
met maximaal twee 
hengels gratis mee-

vissen met een 
VISpashouder
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wat een sterke vis”, zegt de intro-
ducé. “Dit trekt wel even wat har-
der aan de hengel dan een brasem.” 
Remco assisteert bij het scheppen, 
onthaken, nathouden van de vis (zo-
dat de slijmlaag niet beschadigt) en 
daarna gaan de collega’s met een 
brede grijns op de foto.

AMBASSADEURSFUNCTIE
“Een betere promotie van de sport-
visserij is niet denkbaar”, zegt Rem-
co. Hij kan het weten: als bestuurs-
lid Jeugd bij De Karper Sportvisserij 
Nederland en bestuurslid jeugd-
zaken HSV Ons Genoegen in Geer-
truidenberg heeft hij vaker met dit 
bijltje gehakt. “Het mooie van de 
MeeVIStoestemming is dat nu ie-
dere VISpashouder als ambassadeur 
van de hengelsport kan optreden. 
De drempel om eens te kijken of het 
iets voor je is, wordt voor een aspi-
rant-sportvisser ook veel lager. Je 
leent een hengel van je gastheer en 
kunt direct meevissen.”

VISSEN ZELF BELEVEN
Als fanatiek karpervisser – ‘Dat doe 
ik al sinds mijn dertiende’ – deelt 
Remco graag zijn passie. “Karper-
vissen is voor mij een combinatie 
van genieten van de natuur en de 
rust. Plus van de adrenalinestoot als 
je beet krijgt.” Dat blijkt bij de vol-

gende aanbeet meer een stootje te 
zijn: ze vangen weer een kleine bra-
sem. Het doet Remco besluiten om 
een van zijn hengels te verplaatsen 
naar een andere stek. Dit blijkt een 
goede move, want binnen een half 
uur loopt deze stok af. Met een big 
smile drilt Peter het schubkarpertje. 
“Nu snap ik pas goed wat Remco zo 
mooi vindt aan het karpervissen. 
Wat mij betreft ga ik in de toekomst 
vaker met hem mee, zodat ik er nog 
meer gevoel voor krijg.”

OVER DE STREEP TREKKEN
Al kijkt Peter vervolgens wel iet-
wat vertwijfeld om zich heen. “Als 
ik al die spullen nodig heb, moet ik 
eerst nog even sparen.” Dat is on-
zin, vindt Remco. “Deze bonte uit-
rusting heb ik in de loop der jaren 
verzameld. Maar al voor zo’n twee-
honderd euro kun jij prima gaan 
karpervissen, hoor.” Alsof de vissen 
Peter over de streep willen trekken, 
begint tien minuten later weer een 
hengel te fluiten. Aan het bonken 
op de hengeltop te zien, is dit dui-
delijk een grotere vis. Helaas schiet 
halverwege de dril de haak los – een 
kleine teleurstelling. “Kleine teleur-
stelling? Maak daar maar een gróte 
teleurstelling van”, zegt Peter. “Die 
is duidelijk bevangen door het visvi-
rus”, besluit Remco lachend.

IEDEREEN  
MET DE VISPAS 
IS EEN AMBAS-
SADEUR VAN 
DE HENGEL-
SPORT 

Peter poseert trots met zijn eerste karper.

Door het vissen zelf te beleven, slaat het visvirus sneller toe.


