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Daniël Weijers leerde in zijn jeugd vissen met de 
glasvezelhengel die nog van zijn opa is geweest. 
Aangezien opa Jan (82) al een hele tijd niet meer 
had gevist, nam kleinzoon zijn grootvader mee 
uit vissen. Aan de waterkant bleek dat senior het 
vissen nog altijd niet is verleerd.
TEKST: DANIËL WEIJERS > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

VISLES VAN OPA JAN
D e viskaart die we bij in-

spectie van opa’s oude 
viskoffer tegenkomen is 
niet meer geldig. “Maar 

1977 was wel mijn succesjaar”, ant-
woordt die met een knipoog. “Toen 
heb ik nog een karper gevangen. Op 
een aardappel bij Nieuwkoop.” In de 
koffer zitten allerlei prachtige vin-
tage spullen: handwerk balsa dob-
bertjes, mooie dundradige haken, 
oude klosjes nylon en zelfs een ech-
te ‘anti-leugenaar’. Van sjoemelen 
met de lengte of het gewicht van de 
vis is deze sessie dus geen sprake!

VOL GOEDE MOED
Uit de schuur nemen we de viskof-
fer, een groot en ouderwets schep-
net – ‘voor de zekerheid’, aldus 
opa – en twee comfortabele cam-
pingstoelen mee. “We gaan grote 
vissen vangen”, zegt opa zelfverze-
kerd tegen oma als we op pad gaan 
richting de Leidsevaart in Benne-
broek. Daar heb ik een mooie plek 
uitgekozen: lekker uit de wind, 
in het zonnetje, op een verhard 
stuk oever waar we de stoelen 
goed kwijt kunnen. Met een sim-
pel grondvoertje maak ik voor zo-

wel opa als mezelf een stek aan. Die 
heeft er na dertig jaar niet meer te 
hebben gevist heel veel zin in. “Ik ga 
er een paar grote jongens uit halen.”

MODERN MATERIAAL
Bij het optuigen van de hengels ver-
wondert opa Jan zich over het he-
dendaagse hengelsportmateriaal. 
“Dit is wel wat anders dan de ‘oude 
rommel’ waarmee ik altijd viste. Die 
carbonhengels zijn zo ongelofelijk 
licht. De bamboe- en glasvezelhen-
gels van vroeger waren minstens 
drie keer zo zwaar!” Niet alleen het >>
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materiaal is in de loop der tijd ver-
beterd, ook de technieken zijn ge-
moderniseerd. “Topelastiek kenden 
wij bijvoorbeeld niet. Kun je daar 
ook een karpertje mee de baas? Dat 
is mooi.” Iets minder mooi is dat bij 
de eerste keer inleggen het haakje 
in opa zijn vinger belandt. 

LEKKER ONTSPANNEN
Als we eenmaal zitten en de an-
tennes van de pennetjes maar net 
boven de waterspiegel uitpiepen, 
heeft opa het prima naar zijn zin. 
“Dit is een heerlijk dagje uit. Lekker 
ontspannen in het zonnetje aan de 
waterkant. Dat werd wel weer eens 
tijd.” De rust wordt al snel verbro-
ken als de dobber van Jan onder-
gaat. “Kijk, ja. Ik heb beet.” Hij heft 
de vaste hengel, waarna een dikke 
brasem er vandoor probeert te gaan. 
“Dat is een grote vis opa”, voer ik de 
druk wat extra op. “Ja, lekker!”, zegt 
die glimlachend terwijl hij opstaat 
om de vis te drillen. 

VERBETERING PR
Die past precies in het ouderwet-
se landingsnet. “Dat is meteen de 

grootste brasem die ik ooit heb ge-
vangen. Prachtig hoor”, zegt opa op-
gewekt. Na de anti-leugenaar erbij 
te hebben gepakt blijkt de vis maar 
liefst 54 centimeter lang te zijn. “Een 
verbetering van mijn persoonlijk 
record. Dat stond op 42 centime-
ter. Joh, wat een beest!” Na even sa-
men voor de fotograaf te hebben 
geposeerd, zetten we de ‘platte’ snel 
weer terug. Die zwemt met een fer-

me staartslag de diepte in. “Ik ben 
geslaagd”, zegt opa trots als ik hem 
met zijn vangst feliciteer. De toch al 
hele mooie dag heeft hiermee een 
gouden randje gekregen.

DANKZIJ OPA’S ADVIES
“Ik zou het wel leuk vinden als jij 
nu ook eens wat vangt”, spoort opa 
me plagend aan om gelijke tred te 
houden. “Jij bent toch een beetje de 

>> MEEVISTOESTEMMING

Aangezien de viskaart van mijn opa al een 
tijdje verlopen was en hij niet over een VISpas 
beschikt, heb ik voor hem de MeeVIStoestem-
ming aangevraagd. Als VISpashouder mag je 
ieder jaar drie mensen van 16 jaar of ouder gra-
tis een keer mee uit vissen nemen. De MeeVIS-
toestemming vraag je heel eenvoudig en snel 
aan via: www.mijnsportvisserij.nl. Neem dit 
jaar dus ook eens jouw opa of een andere intro-
ducé gezellig een dagje gratis mee uit vissen!

DE AFLEVERING VAN VIS TV XL WAARIN 
DANIËL MET ZIJN OPA GAAT VISSEN IS 
ONLINE TERUG TE ZIEN OP WWW.VISTV.NL

expert.” Maar 
hoe ik ook mijn 
best doe – ik vis zelfs met twee hen-
gels: tegen de overkant van de vaart 
heb ik een feederhengel uitliggen 
– vooralsnog blijft succes uit. Ge-
lukkig komt oma langs koffie en ge-
vulde koeken. Na deze culinaire on-
derbreking is het ook voor mij raak. 
Een klein blankvoorntje heeft zich 
op de dot maden gestort die ik op 
advies van opa op de haak heb ge-

>> SAMEN VISSEN
Waar Daniël samen met zijn opa is gaan vissen, doen 
hengelsportverenigingen dat in het kader van het 
project ‘Samen Vissen’ met bewoners van zorgcentra 
die niet meer in staat zijn om zelfstandig naar buiten te 
gaan. 

van dit project aan richting alle hengelsportfederaties en -vereni-
gingen.” Het doel is om een netwerk op te bouwen en duurzame 
verbindingen tot stand te brengen tussen de zorg en de hengelsport, 
zodat de visuitstapjes een vast onderdeel worden van de activiteiten-
kalender.

OUD ÉN JONG
“Het doel is om binnen drie jaar zo’n 1.000 ouderen per jaar te berei-
ken”, zegt Meijberg. “Daarnaast willen we het vissen met ouderen 
combineren met de jeugd. Kinderen passen prima bij zo’n visuitje 
omdat ze vaak goed omgaan met ouderen. Die twee verschillende 
generaties hebben een positieve invloed op elkaar.” Tenslotte is het 
de bedoeling sportvissers te stimuleren om met ouderen uit hun 
eigen omgeving te gaan vissen. Deze activiteit leent zich namelijk bij 
uitstek voor een dagje op stap met je opa, oma of eenzame, bejaarde 
buurman.

Kijk voor meer informatie op www.samenvissen.nl.

Het project ‘Samen Vissen’ is onderdeel van de campagne Grijs, Groen 
& Gelukkig van IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaam-
heid). “Daarmee wil IVN tienduizend ouderen een gelukkige oude 
dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten 
ervaren. Buitenactiviteiten in het groen zoals sportvissen passen daar 
perfect in”, zegt Wim Meijberg senior projectleider bij IVN. “Ouderen 
komen weer buiten – alleen dat is al geweldig voor deze mensen – 
hebben sociale contacten buiten hun eigen kring en genieten van het 
plezier dat vissen geeft.”

MAKELAARSFUNCTIE
IVN treedt daarbij op als een soort makelaar tussen de zorg en de 
hengelsport. “Door die twee werelden dichter bij elkaar te brengen 
kun je mensen in hun kracht zetten. Bewoners van zorgcentra willen 
wel graag een dagje vissen, maar kunnen dit vaak niet meer gemak-
kelijk doen. Het project Samen Vissen zorgt ervoor dat ouderen met 
een goede begeleiding vanuit de zorginstelling en de plaatselijke 
hengelsportvereniging weer naar de waterkant toe kunnen om een 
hengeltje uit te gooien. Daarmee hebben zij een leuke dag en levert 
de georganiseerde sportvisserij een belangrijke bijdrage aan de 
maatschappij.”

LANDELIJK UITROLLEN
Samen Vissen is de tweede fase van het in 2016 door Sportvisserij 
Groningen Drenthe gestarte project Visserslatijn. Meijberg: “In 
Groningen en Drenthe haken steeds meer zorgcentra aan, terwijl 
ook Sportvisserij Fryslân dit project nu oppakt onder begeleiding van 
Sportvisserij Nederland en IVN. Die sturen samen een landelijke uitrol 

De anti-leugenaar laat geen ruimte voor twijfel of gesjoemel.

prikt. “Je moet het geheim weten. 
En een stuk of wat maden op de 
haak wriemelt mooi onder water”, 
verklaart hij mijn succes.

OUDERWETS PAK SLAAG
Opa Jan vist dan ook al van jongs 

af aan. “Als klein ventje ging 
ik op zaterdag samen met 

mijn broer naar de water-
kant om te vissen. Ik kan 
me nog herinneren dat 
we in de oorlog ook vis-
ten. Vingen we een paar 

voorntjes, dan gingen die 
mee naar huis om lekker te 

bakken.” Ondanks dat hij nu 
al een jaar of dertig niet meer 

heeft gevist, vindt hij het wel heel 
erg leuk om weer eens een dagje 
te hengelen. “Het geeft toch weer 
die  spanning van vroeger: wat ga 
je vangen?” In opa’s geval is dat nog 
een mooie brasem, nu een exem-
plaar van 44 centimeter – de anti-
leugenaar bewijst wederom zijn 
diensten. Het was een mooie dag 
waarop ik met mijn nieuwe materi-
alen een ouderwets pak slaag kreeg 
van mijn oude opa; hoe cool! 

De viskaart 
uit 1977 is 
al een tijdje 
verlopen.

VISpas


