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Roofvissen en vliegvissen zijn de twee visdisciplines die ik op dit moment het liefst beoefen, al mag ik 

graag vissen op alles wat rond zwemt. Ik ben dan ook serieus besmet met het VISvirus.  

Wat betreft het vliegvissen ben ik regelmatig te vinden in Duitsland aan de voor de vliegvissers onder 

ons de wel bekende rivier de Kyll. Daarnaast heb ik regelmatig gevist op diverse Zweedse rivieren op 

forel en vlagzalm. Net zoals veel Nederlandse vliegvissers ga ik ook af en toe naar Funen om een 

poging te wagen op zeeforel. De mooiste trips die ik op vliegvisgebied heb meegemaakt zijn mijn 

floattrips naar Alaska waar ik diverse zalm soorten heb mogen vangen. Uiteraard mag ik ook graag in 

de polder op onze Nederlandse soorten vissen.  

Wat betreft het roofvissen ga ik er graag op uit met de boot om te verticalen op de benedenrivieren. 

Andere roofvistechnieken mag ik ook graag doen. In het gesloten seizoen belaag ik ook nog de karper 

met de pen.  

Sinds een aantal jaren ben ik betrokken bij de jeugdcommissie van onze vereniging de VAH in 

Alblasserdam. We hebben de laatste jaren verschillende succesvolle evenementen georganiseerd 

voor de jeugd. We hebben een witvis competitie, een roofvisdag en al twee keer een kijk-en-doe-dag 

georganiseerd waar we de jeugd met verschillende disciplines hebben laten kennis maken. Ik heb in 

het verleden veel met jeugd gewerkt als voetbaltrainer. Jeugd spreekt me enorm aan. Het 

overbrengen van je kennis, waardoor ze meer plezier krijgen in wat ze doen, is voor mij echt 

genieten.  

Ik heb toegezegd om deel uit te maken van de jeugdcommissie Zuid West Nederland, omdat ik na de 

eerste vergadering het idee heb gekregen dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben namelijk 

“hoe krijgen we meer jeugd naar de waterkant”. Dat vind ik leuk, maar ook erg belangrijk voor het 

voortbestaan van onze mooie hobby. Ik heb al veel goede ideeën gehoord tijdens onze eerste 

kennismaking. Ondanks dat de jeugd veel afleiding heeft tegenwoordig ben ik er zeker van, dat als 

we meer contact hebben met de jeugd, dat we ze dan met deze jeugdcommissieleden enthousiast 

kunnen maken om ook weer te gaan vissen. Het zal een combinatie moeten worden van ouderwets 

genieten aan de waterkant met een vleugje multimedia en andere hightech zaken.  

Ik kijk er naar uit om te beginnen. Om veel leren door goed te luisteren en te kijken in de juiste 

keukens en deze informatie om te zetten in realistische plannen. 


