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Duitse sportvissers ontdekken Nederland als 
visbestemming: bijna 50.000 oosterburen hebben de 
VISpas. Sportvisserij Nederland wil dit aantal opkrikken 
door middel van het initiatief Fishing in Holland. Daarom 
nodigden we Claudia Darga uit om Anglerparadies Holland 
te komen ontdekken. De charmante Hamburgse nam daarbij 
een vijf man sterk camerateam van Angeln Plus mee.  
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‘ KLEINES LAND, GROSSE FISCHE’
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 ‘K leines Land, grosse Fische’. Dat is hoe 
Nederland volgens Claudia bij onze 
Duitse sportvisvrienden te boek staat. 
Terecht, want Nederland is in meerdere 
opzichten een unieke sportvisbestem-

ming. Geen land met zoveel mooi viswater – zoet en 
zout – en zo’n ongekend roofvisbestand als het onze. En 
met de VISpas mag je in een heel groot deel van deze 
wateren vissen. Claudia en haar zes reisgenoten zijn 
dan ook lyrisch ’s avonds bij aankomst op het vakan-
tiepark in de buurt van Gouda. En dan moet het vissen 
nota bene nog beginnen.

POLDER
Voor de volgende dag staat een dagje poldervissen in 
het Groene Hart op het programma. Een typisch Ne-
derlands decor waar bovendien volop snoek zwemt. 
Een betere locatie is haast ondenkbaar om lekker laag-

drempelig te gaan roofvissen. Op zaterdagochtend 
vroeg staan Claudia en haar cameraploeg dan ook te 
trappelen om richting de waterkant te gaan. Het eerste 
filmpje van haar Nederland-trip staat dan al online op 
haar Facebook- (70.000 volgers) en Instagram-account 
(36.000 volgers).

OVERAL SNOEK
Als visgids van dienst opper ik om vanuit het vakantie-
park de visdag te beginnen. Rondom liggen overal slo-
ten en ook daarin zwemt snoek. Gewapend met slechts 
onze lichte spinhengels en een handvol kunstaas wan-
delen Claudia en ik het park uit. Bij de eerste sloot wor-
den we direct opgeschrikt door jagende snoek – twee  
keer zelfs. Niet veel later wordt mijn shad gegrepen 
door een snoekje. Die heeft het formaat van tweemaal 
mijn schoen, maar het enthousiasme is er bij Claudia 
niet minder om.

CLAUDIA VOOROP
Die eerste vis is leuk, maar belangrijker is dat Claudia 
ervaart hoe het is om een Nederlandse poldersnoek te 
vangen. Daarom laat ik haar voorop lopen als we een 
lang stuk van de Breevaart afstruinen. Claudia vist nu 
een jaar of tien – destijds aangestoken door haar vriend 
– maar tot op heden eigenlijk louter op karper. Om haar 
vertrouwen op te vijzelen, geef ik aan dat een snoek 
vangen heus geen raketwetenschap is. Met de tandem-
spinner aan haar titanium onderlijn kan ze ook weinig 
fout doen: inwerpen, binnendraaien, beetje variëren 
qua tempo en bij een aanbeet even de haak zetten.

CONSTERNATIE
Dan krijgt Claudia plots een dubbele aanval op haar 
spinner, slechts twee meter voor haar voeten. In de con-
sternatie vergeet ze de haak te zetten. Snoek weg, Clau-
dia balen. Snel zeg ik in het kader van damage control 

>> BEKIJK DE ANGELN PLUS VIDEO 
Van Claudia’s Nederlandse snoekavontuur is voor ‘Angeln Plus’ – het videokanaal voor abonnees van Blinker, het Duitse moeder-
blad van o.a. sportvissersmagazine Beet – een video geschoten. Speciaal voor ons heeft de crew van Angeln Plus een 30 minuten 
lange versie van de video aangeleverd. Die is te zien op www.fishinginholland.nl, www.youtube.com/sportvisserijnl en www.facebook.
com/fishinginholland. In de video wordt uiteraard Duits gesproken, maar de beelden spreken voor zich. Veel kijkplezier!

dat ze vast nog wel een kans krijgt. Die komt niet veel 
later, en dan is het wel raak. Trots showt ze haar eerste 
Hollandse poldersnoek voor de camera. De rest van de 
dag vangen we nog een paar vissen. Geen recordsnoe-
ken, maar wel volop leven in de brouwerij. ‘Frau Darga’ 
ervaart in elk geval hoe leuk en spannend het snoeken 
in Nederland is.  

COMPLEET PLAATJE
Om het plaatje compleet te maken, geef ik ook uitleg 
over de VISpas, de handige (gratis) VISplanner app en 
de Duitstalige info op www.fishinginholland.nl. Tevens 
stip ik de catch & release cultuur voor het zoete water 
aan – een van de redenen dat snoek in Nederland tot 
recordformaten kan uitgroeien. Terwijl het begint te 
schemeren, roept regisseur Andreas Fieser meer dan te-
vreden te zijn met de opnames van vandaag. Het Duitse 
team kan zich langzaam gaan opmaken voor dag twee 

Visbladredacteur Robert de Wilt nam Claudia Darga mee om op de oer-Hollandse poldersnoek te vissen.

Op de Randmeren werd onder begeleiding van een visgids vanuit de boot gevist.



HOLLAND

NIEDERLANDE ANGLERLAND!

HOLLAND

WSZYSTKO 
O WĘDKARSTWIE 

W HOLANDII!

HOLLAND

NEDERLAND SPORTVISLANDALLES OVER HET VISSEN IN NEDERLAND

>> HÉT                  .NL28

in Anglerparadies Holland: met visgids Steef Meijers in 
een boot achter de snoeken van de Randmeren aan. 

VISGIDSEN
De volgende dag is het oer-Hollands snertweer: harde 
windstoten, hagelbuien en regen teisteren onze Duit-
se gasten. Claudia & co laten zich echter niet kennen 
en onder begeleiding van visgids Steef wordt er stug 
doorgebikkeld. De begeleiding van een visgids op groot 
water als de Randmeren is vrijwel onontbeerlijk. Zeker 
voor buitenlandse sportvistoeristen die voor de eerste 
keer op een voor hen nieuw water aan de slag gaan. Het 
poldervissen van dag één was bijzonder laagdrempelig, 
maar dit is toch even andere koek.

WATERTEMPERATUUR 
Ook voor wat betreft de vangsten. De kou van de afgelo-
pen week lijkt zijn impact te hebben gehad op de rovers 
van het Wolderwijd en Nuldernauw. Enkele fikse hagel-
buien doen de watertemperatuur ook geen goed. In een 
week tijd is die gedaald van 11 naar 6 graden. Het is van-
daag schrapen voor een aanbeet. Gelukkig komen er in 
de loop van de dag toch nog twee mooie snoeken even 
aan boord. Claudia en haar team kunnen dus met een 
gerust hart naar Hamburg afreizen. Al worden er direct 
al plannen gesmeed voor een volgende trip: een me-
tersnoek staat toch wel erg hoog op haar verlanglijstje. 
Bis bald, Claudia!

Fishing in Holland is speciaal 
opgezet voor de buitenlandse 
sportvistoerist die in Nederland wil 
komen vissen. Zo vind je er in het  
Duits, Engels en Nederlands alles 
wat je wilt en moet weten voor het 
ondernemen van een vistrip naar 
Nederland: informatie over de beste 
Nederlandse viswateren, de VISpas, 
regelgeving, welke vissoorten en 
-technieken het beste werken en 
diverse handige instructievideo’s. 
Ook vind je er een interactieve kaart 
met de hengelsportzaken, visgidsen, 
verblijfsaccommodatie en trailerhel-
lingen. Hoewel de website is gericht 
op bezoekers uit het buitenland, kan 
ook de Nederlandse sportvisser zich 
hier laten inspireren voor een vistrip in 
eigen land. Kijk voor meer informatie 
op www.fishinginholland.nl.
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De belangrijkste informatie op www.fishinginholland.nl is nu ook in een folder verwerkt. Deze folder is in vier 
 verschillende talen (Duits, Engels, Pools en Nederlands) uitgebracht en wordt de komende tijd verspreid via 
de  hengelsportfederaties en -verenigingen en zal verkrijgbaar zijn op plaatsen waar regelmatig buitenlandse 
 sportvissers komen zoals hengelsportzaken, bungalowparken, campings, bootverhuurders en jachthavens.

HOLLAND

ALL YOU NEED 
TO KNOW ABOUT 

FISHING IN 
HOLLAND!


