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LEKKER STAREN NAAR 
JE DOBBER, BARBECUE 
AAN, ROSEETJE ERBIJ. 
“HET GEEFT EEN KICK OM 
ZO’N GROOT BEEST OP 
DE KANT TE KRIJGEN.”
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‘je hele 
lichaam 

tintelt 
van zo’n 

snoek’

Danielle Prinsze (23) werkt in een 

hengelsportwinkel.

“Vier jaar geleden kreeg ik een ernstig 

scooterongeluk en werd ik zes meter 

over de grond gesleurd. Ik raakte 

vier tanden kwijt en verloor de kracht 

in mijn rechterhand. Ik was bezig 

met een mbo-opleiding en zou bij 

defensie aan de slag gaan als onder-

officier. Patsboem, droom kapot. 

Zat ik thuis met een depressie en  

posttraumatische stressstoornis. 

‘Ga je nog eens mee vissen,’ vroeg 

mijn pa, ‘net als vroeger?’ Ik merkte 

dat ik aan de waterkant zo was 

gefocust op die vis, dat ik alle shit 

even vergat. Lekker mijn shad, zo’n  

rubberen lokvisje, zo bewegen dat 

de vis aanbijt. En dan, baf, die dreun 

op mijn hengel. Tijdens een wedstrijd 

op het Veluwemeer troefde ik alle 

mannen af met een snoek van 

111 centimeter. Mijn hele lichaam  

tintelde ervan. Zoiets helpt meer dan 

gesprekken met een psycholoog.

Om roofvissen als snoek en baars 

te vangen, moet je actief langs 

de waterkant lopen en je hengel  

uit  gooien. Dat doe ik bij de rivier de 

Zaan bijvoorbeeld; wekker om vier 

uur en mijn warmtepak in schutkleur 

aan. Mijn vriendinnen vinden het leuk 

dat ik er mijn rust in vind, maar mee-

gaan? Nee, sorry, vissen zijn te vies.

Zielig voor de vissen vind ik het 

nooit. Ik behandel ze met respect en 

leg ze altijd op een speciaal matje 

om het haakje eruit te halen. Nadat 

ik een foto heb gemaakt, gooi ik ’m 

direct het water in. Catch and release 

is mijn motto.”

vest en vissen RIEN DE WOLF overall LEVI’S
sokken BAUM UND PFERDGARTEN laarzen 
ILSE JACOBSEN pet SPRO
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‘mijn 
vriend 

werd er 
misselijk 

van’

Sanne Heikoop (30) is ic-verpleeg-

kundige op de kinderafdeling.

“Vissen doe ik het allerliefst op 

zee, vanaf de boot van mijn vader 

in Zeeland. Koffie, water, fris en 

gesmeerde boterhammen gaan mee. 

De hengel gaat uit om schol en bot 

te vangen, van die platvissen. Soms 

komt er ook zeebaars of paling mee. 

Als ze heel klein zijn, gooien we ze 

terug. Anders eten we ze ’s avonds 

op. Ik maak een heerlijke ovenschotel 

van zeebaars met rozemarijn, tijm en 

aardappel.

Ik heb een drukke baan op de  

 intensive care voor kinderen. Als ik 

vis, is mijn hoofd leeg. Mijn vader 

werkt ook in het ziekenhuis, heftige 

situaties met patiënten bespreken we 

op de boot. Het trotst ben ik op een 

grote haai die ik heb gevangen, op de 

Noordzee nota bene. Hij was zeventig 

centimeter. Zo’n dier probeert met 

al zijn kracht te ontkomen. Stonden 

we met z’n tweeën aan de lijn te 

 sjorren. Mijn vakanties breng ik graag 

vissend door. Peru, Costa Rica – 

en vorig jaar huurden we met de 

hele familie een huis in Noorwegen 

met een boot en een steiger. Mijn 

 vrienden kijken er niet van op dat ik 

dit doe. Ik deed ook al aan parachute- 

springen, volgde een cursus 

 tatoeëren en ik rijd motor. Ik ben 

zwanger van mijn eerste kind, een 

meisje. Ik hoop dat zij later ook met 

mijn vader meekan en dat hij haar het 

vissen leert. Helaas voelt mijn vriend 

er niks voor. We hebben hem een 

keer groen van de misselijkheid weer 

naar de wal moeten brengen.”

jas MBYM jurk en sjaal BAUM UND  PFERD-
GARTEN vissen RIEN DE WOLF
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‘plassen 
doe ik in  
de bosjes’

Sophie Neitzel (26) is visbioloog 

en werkt als onderzoeker aan de 

Universiteit van Wageningen.

“Ik ben dol op de spanning. Roof-

vissen besluiten pas op het aller-

laatste moment dat ze mijn aas 

 willen en bijten plots heel hard toe. 

Bam! Wauw. Aan de manier waarop- 

ie vecht voel ik welke soort het is. 

Snoeken zijn wild, baarzen en snoek-

baarzen geven doffere dreunen. 

Meervallen zijn lomp en gaan er hard 

vandoor als je denkt dat je eindelijk 

hebt gewonnen. Dat gebeurde me 

op de Maas. Hij liet me alle kanten 

van de rivier zien. Pas toen we allebei 

doodop waren, kreeg ik hem naar 

boven. Hij bleek ruim anderhalve 

meter groot. Ik ben zelf 1.63 meter. 

Ja, de grootte van de vis telt. Ik vang 

ze door het hele land. Ik sta zelfs 

met mijn hengel in een haventje in 

Rotterdam. Op vakantie gaat er een 

hengel mee. Zo heb ik in Nieuw-

Zeeland gevliegvist op zalm en forel 

en in Indonesië tonijnen gevangen 

met mijn handlijn op een houten 

bootje. Ik gooi ze overigens altijd 

weer netjes terug. 

Ik heb een viskajak en een bellyboat, 

dat is een soort rubberen band waarin 

ik met mijn benen in het water zit. 

Plassen doe ik in de bosjes; ik 

 controleer later wel of ik teken heb. 

Soms zit ik dagenlang alleen in zo’n 

bootje, zonder iets te vangen. Mij 

krijg je niet gelukkiger. Behalve die 

ene keer dat het hard vroor ... Mijn 

benen waren zo gevoelloos dat ik 

niet eens merkte dat ik mezelf had 

verwond aan de stenen.” 

regenjas MBYM jurk SUMMUM  
oorbellen MICCY’S

1063728_PG_viswijven.indd   76 19-02-18   14:22



‘selfies  
met grote  
vissen doen 
het goed’

Rowen van Benthem (26) werkt bij 

een bedrijf in brandpreventie.

“Terwijl mijn vriendinnen op de fiets 

stappen naar de kroeg, zet ik op 

zaterdagavond mijn koepeltentje op. 

Het liefst zo dicht mogelijk bij de 

waterkant. Ik zit in een luxe visstoel 

met een verstelbare rugleuning tot 

ik ga slapen. Mijn stretcher zet ik zo 

neer dat ik mijn hengels kan zien. 

Als mijn lijn beweegt, gaan de beet-

melders af en word ik gewekt. 

Mijn aas bestaat uit boilies, deeg- 

balletjes met een smaakje. Chili lusten 

de vissen graag. Als een vis toehapt, 

haal ik ’m op de kant. Soms weegt 

zo’n beest wel vijftien kilo, daarom 

draag ik speciale kaplaarzen waarmee 

ik in het water kan staan. Ik smeer de 

karper in met verzorgingslotion voor-

dat ik hem teruggooi. Zo geneest het 

wondje van de haak sneller.

Vissen is best een dure hobby, maar ik 

heb het geluk dat ik gesponsord word 

door een bedrijf dat hengel-onderde-

len maakt. In ruil daarvoor draag ik 

tijdens wedstrijden een trui met hun 

logo en promoot ik ze op beurzen voor 

karpervissers. Als ik karpers vang, 

maak ik foto’s voor de website van 

mijn sponsor en deel ik ze op social 

media. Dat doe ik pas twee weken 

later, want ik wil niet dat  anderen 

mijn stek inpikken. Vooral knappe  

selfies met grote vissen doen het goed. 

Ik zit vaak met mijn vriend aan de 

waterkant: barbecue aan, roseetje 

erbij. Dan praten we over de toe-

komst; wanneer er een kleintje komt, 

gaat die zeker gewoon mee vissen.”

gilet ZOE KARSSEN shirt ZARA vispak RIEN DE 
WOLF muts TRAKKER armband ANNA + NINA 
tas JRC
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‘per jaar 
geef ik 6000 
euro uit’

Shamira de Bonte (27), is assistent-

bedrijfsleider bij een speelgoed-

winkel.

“Ik vond vissen vies: ze stonken en 

ik durfde ze niet van het haakje te 

halen. Als mijn vriend Jan me wakker 

maakte omdat de beetmelder afging, 

bleef ik liever slapen. Maar toen ik 

mijn eerste grote karper ving, werd ik 

pas echt fanatiek. Het geeft zo’n kick 

om zo’n groot beest op de kant te 

krijgen. De zwaarste die ik ving was 

22,8 kilo, tijdens een visvakantie in 

Frankrijk. Ik had een dag spierpijn. 

Met mijn vriend ga ik de strijd aan wie 

de grootste vis vangt. Ik win altijd. Dat 

vindt hij niet leuk. Op Facebook maak 

ik er grapjes over. Post ik een foto van 

mijn vangst en zet ik erbij: ‘Die van 

mij is groter dan die van hem.’ Mijn 

 vriendinnen lachen erom, maar begrij-

pen niets van mijn hobby. ‘Je gaat 

toch niet serieus een nacht lang naast 

zo’n hengel zitten’, vragen ze dan.

Ik ben per jaar zo’n zesduizend euro 

kwijt aan vissen. Aas kost me niks, 

want ik word gesponsord door een 

fabrikant. Al mijn spaargeld gaat op 

aan hengels, waterdichte camouflage- 

pakken en aan een voerboot. Dat is 

een bootje dat ik op afstand bestuur. 

Hij dropt voor mij het voer op de plek 

die ik aangeef en vaart de vislijn uit. 

Er zitten een dieptemeter en een fish-

finder op, zodat ik precies kan zien 

waar ik moet zijn. Op mijn verlang-

lijstje staan nu nieuwe beetmelders 

die je via een app op je telefoon kunt 

bedienen.” 

jas en trui WON HUNDRED
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‘wie wint 
het gevecht, 
de vis 
of ik?’
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Anja Groot (29), is onderwijs- 

assistent/bso-medewerkster en 

wereldkampioen vissen.

“Vrienden weten niet wat ze zien 

als ik filmpjes erbij pak. Tijdens het 

wereldkampioenschap in Hongarije 

ving ik in twee dagen tijd bijvoorbeeld 

628 vissen. Ik beaas mijn haak, steek 

de hengel in elkaar, schuif ’m naar 

voren en gooi een bolletje voer bij de 

dobber ... Snel en intensief, 350 keer 

in vier uur. Da’s misschien wel meer 

topsport dan wat Dafne Schippers 

doet. Ik werd voor de tweede keer 

wereldkampioen en won een medaille 

en een beker. 

Voorns en karpers vind ik allebei 

prachtig. Voorns zijn er veel, vooral in 

de winter. Karpers zijn sterke vissen. 

Dat maakt het elke keer spannend: 

wie wint het gevecht, de vis of ik? Als 

ik vis, kan ik aan niets anders denken 

dan dat. Ik geniet ervan als de regen-

druppels op mijn waterdichte vispak 

kletteren. ’s Avonds zit ik rozig op de 

bank en doen mijn handen pijn.

Mijn vriend Sjors heb ik door het  

vissen leren kennen. Hij was vroeger 

tijdens wedstrijden mijn grootste 

rivaal. Meestal werken we nu in team-

verband met elkaar tegen andere 

teams. Van maart tot oktober vissen 

we het hele weekend. In de winter-

maanden minder, dan gaan we naar 

de bioscoop of uit eten. Tijdens het 

eten bespreken we dan vistactieken: 

welke dobbers, lijnen en aas heb 

ik nodig tijdens het WK in Polen  

volgend jaar?”

regenjas LIDL overall CARHARTT laarzen ILSE 
JACOBSEN tas TOPSHOP ketting ANNA 
+ NINA visnet RIEN DE WOLF
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