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‘ZŁAP I WYPUŚĆ’

Polen nemen toch alle vis 
mee? Vooral dát vooroordeel 
hoor je nog veel langs de 
waterkant. Adrian Pron uit 
Polen doet er wat aan. Met 
zijn roofviswedstrijden – zoals 
onlangs op het Ketelmeer – 
maakt hij zijn landgenoten in 
Nederland rijp voor catch & 
release.
TEKST: GERT-JAN BUIJS > FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG

H et is zondag 27 mei 
om half negen ’s och-
tends – na de zwoel-
ste meinacht sinds 
mensenheugenis – al 

tropisch warm aan de oevers van het 
Ketelmeer. Niet de beste omstandighe-
den voor een roofvistoernooi, maar de 
kunstaasvissers die op de basaltblok-
ken van de Schokkerhaven staan doen 
er niet minder hun best om. Het zijn 
allemaal Polen die deelnemen aan de 
roofviswedstrijd van www.spinning-
dutchadventure.nl. Ze hebben zich zo-
juist ingeschreven met hun ID en VIS-
pas. Sinds acht uur werpen ze zich een 
arm uit de kom, want er valt onder 
meer een mooie visboot plus trailer te 
winnen. 

KROMME HENGEL
Er staat ook al iemand een met een 
kromme hengel. Na een korte dril 
schuift Krzyzsztof Luszynski zijn lan-
dingsnet onder een mooi snoekje. Hij 
fotografeert de vis op een meetlint, sa-
men met zijn deelnemerskaart om de 
vangst te registreren. De vis is 71 centi-
meter lang en wordt daarna weer net-
jes teruggezet. Hij zal er de wedstrijd 
niet mee winnen, weet wedstrijdleider 
Adrian Pron nú al. Verderop is al een 
snoek van 92 centimeter gevangen, 
plus nog wat kleinere vissen. 

‘LEEGVISSEN’
Polen en de sportvisserij, het is een 
precair onderwerp. Altijd weer wordt 

OFTEWEL: CATCH & RELEASE
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er gezegd dat ze ‘onze’ wateren leeg-
vissen. En hoewel het bekend is dat 
ze in andere culturen met hele an-
dere ogen kijken naar het catch & 
release principe – het terugzetten 
van de gevangen vis – en dat niet 
alle Polen alle vis meenemen, krijg 
je wel scheve ogen als Nederland-
se karpervissers zien dat een veer-
tigplusser die zij al jaren koesteren 
ter plekke op de barbecue wordt ge-
legd door een Poolse sportvisser. 
Adrian Pron kent dit soort verha-
len. Sinds twee jaar organiseert hij 
daarom viswedstrijden voor Polen. 
Met als belangrijkste boodschap dat 
de catch & release-cultuur in Ne-
derland leidend is. “In Polen nemen 
sportvissers alles mee. Echt alles, 
ook kleine voorntjes.” 

INTEGRATIE
“Hier is vissen een passie, 
een hobby voor het plezier 
– en in veel mindere mate 
een manier om je eten te ver-
garen. In Polen liggen we op dat 
vlak een halve eeuw achter”, zegt 
Pron die al acht jaar in Nederland 
woont. “Maar ook hier heeft het de 
nodige tijd gekost om mensen bij-
voorbeeld zover te krijgen dat ze 
grote snoek terugzetten.” Hij denkt 
dat het in Polen nog wel een paar 
jaar duurt voordat het terugzetten 
van vis daar gemeengoed is. “Maar 
we komen er wel.” Met de wedstrij-
den die Pron organiseert, gaat hij in 
ieder geval vol voor versnelde inte-
gratie van de Polen aan de Holland-
se plassen, rivieren en meren. 

DUURDER DAN NEDERLAND
Gevraagd naar de oorzaak ant-
woordt Pron dat er in Polen maar 
weinig regels zijn. “Het is vrij; mis-
schien wel te vrij.” Bovendien is vis-
sen in Polen erg duur. “De VISpas is 
helemaal geweldig. Voor een paar 
tientjes kun je bijna overal in Ne-
derland een jaar lang vissen. In Po-

>> POOLSTALIGE BROCHURE
In het verlengde van www.fishinginholland.nl – deze 
website is speciaal ontwikkeld voor buitenlandse 
sportvissers annex sportvistoeristen en in het Engels, 
Duits en Nederlands vertaald – zijn er ook speciale 
Fishing in Holland-folders uitgebracht. Daarvan is 
(naast een Duitse, Engelse en Nederlandse versie) 
ook een Poolse editie beschikbaar. Het digitale 
bestand (PDF) is gratis te downloaden door boven-
aan www.sportvisserijnederland.nl op het Poolse 
vlaggetje te klikken. In deze brochure lezen Poolse 
sportvissers alle belangrijke informatie over het 
vissen in Nederland – zoals de regelgeving, gesloten 
tijden, uitleg over de VISpas – in hun eigen taal. 

len moet je per gemeente al gauw 
150 tot 200 euro per jaar betalen, 
maar vaak nog meer. En als je dan 
in een andere gemeente wilt vissen, 
moet je opnieuw zulke bedragen 
ophoesten.” Dat is wellicht nog een 
reden waarom Poolse vissers zich 
hebben aangeleerd om de gevangen 
vis mee naar huis te nemen. “Ze wil-
len zo als het ware nog wat van hun 
geïnvesteerde geld terugverdienen.” 
Pron probeert zijn landgenoten er 
met succes van te doordringen dat 
een Nederlander zijn vis in princi-
pe gewoon bij de visboer haalt, en 
hooguit af en toe eens een zelf ge-
vangen snoekbaars meeneemt en 
het verder bij zeevis houdt – uiter-
aard binnen de geldende regels.

ALLEEN MAKREEL
Marek Sojka uit Heerewaarden kent 
het verschil tussen het vissen in Po-
len en Nederland niet. “Vissen heb 
ik pas hier in Nederland opgepakt. 
Normaal gesproken vis ik aan de 

Waal en de Maas op witvis. Maar 
vandaag wil ik graag die mooie vis-
boot winnen.” Aan vis meenemen 
doet hij niet, alleen op zee gaat er 
een visje mee. “Makreel; mijn vrouw 
wil geen andere vis.” De vangsten 
tijdens de wedstrijd illustreren vol-
gens Pron treffend het verschil tus-
sen Nederland en Polen. “Net sprak 
ik nog sportvissers in Polen die daar 
vandaag aan net zo’n wedstrijd als 
deze deelnamen. Met 300 sportvis-
sers bedroeg de vangst zo’n baarsje”, 
zegt de wedstrijdleider terwijl hij 
zijn duim en wijsvinger een centi-
meter of 15 uit elkaar houdt. 

GIRL POWER
Over de vangsten aan het Ketel-
meer is Pron ondertussen dik te-
vreden. Er zijn meerdere snoeken 
op de foto gezet en een deelnemer 
heeft een serie baarzen van rond 
de 45 centimeter gevangen. Toch is 
niet diegene, maar de man/vrouw 
die de grootste vis vangt vandaag 

spekkoper. Een visboot plus trailer is 
nogal een prijs. “Die heb ik in Polen 
gehaald”, grijnst Pron. “Dat is daar 
juist weer een stuk goedkoper.” Pi-
otr Bak zou natuurlijk graag deze 
mooie hoofdprijs pakken, maar is 
al tevreden als hij meer vangt dan 
zijn vriendin Wioletta Gomolczyk 
en Cezary Lamik, met wie hij sa-
men een team vormt.  “Als wij gaan 
vissen, mag degene die de groot-
ste vis vangt bij de anderen een 
stuk kunstaas uit de tacklebox kie-
zen”, zegt Bak. “Zo ben ik al heel wat 
kunstaas aan haar kwijtgeraakt. 
Wioletta kan vissen als geen ander”, 
vult Lamik lachend aan.

MEER EN GROTER
De opmars van dames in de sport-
visserij doet zich ook onder Poolse 
sportvissers voor – zo doen aan deze 
wedstrijd vijf dames mee. “Sport-
vissen is een way of life en een bin-
dende factor onder Polen”, zegt Bak. 
“Het gebeurt zelfs dat landgenoten 

uit Duitsland, België en Nederland 
samen naar viswedstrijden in Ne-
derland komen. Dat is niet zo gek, 
want jullie land is een echt sportvis-
eldorado met meer en grotere vis 
dan in Polen.” Hoe dat komt, kan hij 
ook wel verklaren. “Dankzij catch & 
release kan de vis hier uitgroeien 
tot recordformaat.”

OPEN EN VRIENDELIJK
Ondanks de vooroordelen van veel 
Nederlandse sportvissers, voelen 
de Polen zich niet onheus bejegend. 
Dat ligt misschien ook aan de aard 
van de Polen zélf. Wie je ook aan-
spreekt, ondanks de taalbarrière 
gaan ze allemaal open en vriende-
lijk het gesprek aan. Deze Polen zijn 
duidelijk liefhebbers. Uiteindelijk 
gaat de hoofdprijs naar de gelukkige 
vanger van een snoek van 99 centi-
meter. En uiteraard is ook dié netjes 
teruggezet. ‘Złap i wypuść’ (spreek 
uit: ‘zjwap i viepusht’) heet dat in 
het Pools. Oftewel: catch & release. 

'Niet alle Polen 
nemen alle vis 
mee; dat is een 

vooroordeel'

SPREEK JIJ POLEN AAN DE  
WATERKANT? WIJS ZE DAN 
OP DE POOLSE BROCHURE!

KLIK BOVENAAN 
WWW.SPORTVISSERIJNEDERLAND.NL 
OP HET POOLSE VLAGGETJE VOOR DE  
POOLSTALIGE BROCHURE (PDF)

Ook onder de Polen groeit het aandeel vissende dames. 

WSZYSTKO  O WĘDKARSTWIE W HOLANDII!

HOLLANDwww.fishinginholland.nl>> 


