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PENVISSEN OP SNOEKBAARS

De afspraak om een dagje met Erik Stobbe op het 
Gooimeer te vissen, stond zo laat mogelijk in augustus 
gepland. Niet alleen de zomer had het tot dan toe 
laten afweten, ook de snoekbaarsvangsten op dit 
water waren nog erg slecht – terwijl het in die tijd van 
het jaar normaal gesproken een topwater is om te 
verticalen. Geen nood volgens Erik: we gaan met de 
pen vissen en zullen heus wel een visje vangen.
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EEN DAGJE VISSEN 
Erik Stobbe vormt samen met Marc Zitvast het onafscheidelijke duo 
visgidsen van www.eendagjevissen.nl. Samen zijn de heren in 2008/2009 
Nederlands kampioen snoekbaarsvissen geweest. Dat staat garant voor 
een dijk aan ervaring en beheersing van verschillende technieken. ‘Een 
dagje vissen’ met deze gidsen is niet alleen een geweldige ervaring in een 
bijzonder comfortabele boot, het is ook erg leerzaam. Zo kan je op een vol-
ledig verzorgde dag een nieuwe techniek onder de knie krijgen. Tot slot nog 
een tip van Erik: “Wanneer de vis niet los is, beweeg je al snel te veel. Vis je 
kunstaas rustig en geef het de tijd om zijn actie te maken.”

Verticalen, werpen, 
dropshotten, een 
sleepje met vis, de 

fireball of met de pen; je moet 
als visgids flexibel iedere tech-
niek in kunnen zetten. Alleen 
dan kun je bijna vangstgaran-
tie geven”, zegt Stobbe. “Al 
die technieken hebben we 
ons vanuit de wedstrijdvis-
serij eigen gemaakt. Hierdoor 
konden we in de top mee 
vissen en het helpt ons nu bij 
het gidsen.” Het wedstrijd-
vissen heeft Erik achter zich 
gelaten. In plaats daarvan 
richt hij zich nu volledig op 
het gidswerk. Dit doet hij 
parttime naast zijn reguliere 
werk. “Het is fantastisch om 
mensen een mooie visdag en 
beleving te geven”, vertelt hij 
enthousiast. “Het geeft ook 
voldoening om vissers die 
een dagje mee gaan nieuwe 

Erik Stobbe met zijn kompaan 
Marc Zitvast van Een dagje vissen.

dingen te leren en vertrou-
wen te geven in verschillende 
technieken.” Fulltime gidsen 
lukt volgens hem helaas nog 
niet. “Daar zijn de prijzen te 
laag voor.” Daarbij vindt hij 
het belangrijk dat er geen 
wildgroei aan gidsen ontstaat. 
“De georganiseerde sportvis-
serij mag hier best eisen aan 
stellen. Als gids heb je een 
voorbeeldfunctie wanneer je 
klanten aan boord hebt.“

AAN DE SLAG
Aangekomen op de stek 
wordt de fronttroler met i-pi-
lot aangezet. Op de ‘spot-lock’ 
kan je prima penvissen zon-
der ankers. Het GPS systeem 
houdt de boot tot op een paar 
meter nauwkeurig op de stek. 
Ook kun je snel en gemak-
kelijk een tiental meters op-
schuiven zonder getouwtrek. 

Met visgids 
Erik Stobbe

Omdat alles werkelijk piekfijn 
in orde klaarstaat, zijn we bin-
nen een paar minuten aan het 
vissen. Een vers, ingeknipt, 
dood visje met de haak door 
het staartje statisch tegen de 
bodem aangeboden moet het 
gaan doen. We vissen met één 
hengel op een bergje onder 
water en de andere hengel 
iets dieper er tegenaan. “Be-
langrijk is dat je het simpel 
houdt en vertrouwen hebt in 
wat je doet”, luidt het advies. 
En terecht, want binnen een 
paar uur hebben we al een 
serie aanbeten te pakken. 
Daarvan weten we onder 
meer een mooie 70’er en een 
80’er even voor een foto in 
de boot te krijgen. Een leuke 
en leerzame dag op het water 
die me weer vertrouwen heeft 
gegeven in het penvissen. Zo 
slecht is het dus helemaal 
niet! 

Waar verticalend niets werd gevangen, 
bood vissen met de pen uitkomst.

ertel even kort iets 
over jezelf. Wat doe 
je allemaal voor de 

sportvisserij?
“Sinds mijn aanstelling in april 
2011 bij Sportvisserij MidWest 
Nederland werk ik als vrijwil-
lige sportvisserij BOA. Mijn 
werkgebied is de gehele Haar-
lemmermeer, een groot gebied 
waar ik iedereen controleer 
op de benodigde visdocumen-
ten, advies en informatie geef 
met betrekking tot de regel-
geving van de visdocumen-
ten. Regelmatig plannen we 
controleacties op onder andere 
de Randmeren, Braassemer-
meer en het Noordzeekanaal. 
Ook gaan we met regelmaat 
met collega BOA’s en vereni-
gingscontroleurs op pad in het 
gehele federatiegebied.”

Waarom ben je dit vrijwilligers-
werk gaan doen?
“Vissen is een van mijn 
hobby’s en ik wilde altijd al iets 
in het verenigingsleven doen. 
Op de hengelsportbeurs in 
november 2010 trok de stand 
van Sportvisserij MidWestNe-
derland mijn aandacht. Daar 
stonden een aantal BOA’s die 
uitleg gaven over het vrijwil-
ligerswerk en in het bijzonder 
over de werkzaamheden van 
een sportvisserij BOA. Dit 
sprak mij dusdanig aan dat ik 
besloot in de avonduren een 
opleiding tot BOA te volgen. 
Eind januari 2011 had ik mijn 
diploma op zak! Er volgde een 
positief intakegesprek bij de 
controlecommissie van Sport-
visserij MidWest Nederland en 
begin april ben ik beëdigd en 
als BOA aan de slag gegaan.”

Wat vind je zo leuk aan dit werk?
“Lekker met je hobby be-
zig zijn, praten met andere 
mensen en kijken hoe zij de 
hengelsport beleven. Daarnaast 
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ThEO VAN BERGEN: BOA MET PASSIE!
Theo van Bergen(48) uit Nieuw Vennep is sinds april 
van dit jaar in functie als vrijwillige sportvisserij 
BOA bij Sportvisserij MidWest Nederland. Hij is een 
buitengewoon opsporingsambtenaar met passie voor 
de sportvisserij.
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is het natuurlijk geweldig om 
lekker buiten in de natuur aan 
de waterkant te zijn.”

Wat is je missie?
“Dat iedereen op een normale 
en nette manier de hengelsport 
uitoefent, zodat alle sportvis-
sers evenveel plezier beleven 
aan het vissen. Helaas is dit 
niet altijd het geval. Het komt 
voor dat sportvissers zich 
niet aan de regels houden en 
vissen zonder documenten 
of nachtvissen waar het niet 
is toegestaan. Deze sportvis-
sers probeer ik altijd op een 
vriendelijke en nette manier 
te overtuigen dat ze verkeerd 
bezig zijn. Ik geef ze informa-
tie en probeer hun gedrag te 
veranderen.”

Heb je naast vissen nog andere 
passies?
“Wandelen met mijn hond en 
lekker buiten zijn met mijn 
gezin.”

Wat is je grootste wens op hand-
havingsgebied?
“Het is een geweldige baan 
die ik zeker fulltime zou 
ambiëren. Je bent dan na een 
melding direct inzetbaar. Er is 
voldoende werk, maar helaas is 
daar tot op heden geen budget 
voor.”

Waar moet onze grootste aan-
dacht naar uit gaan?
“Een VISpas voor al het water 
in Nederland, dit zou een hoop 
onduidelijkheden voorkomen. 
En de aanpak van illegaal vis-
sen verdient prioriteit.”

Wat is onze belangrijkste taak 
voor de toekomst?
“Zorg dragen voor veel vis-
plezier voor iedereen in al het 
water in Nederland.”

Wat zou je graag willen verande-
ren en welke ontwikkelingen zie 

Theo van Bergen stelt als BOA niet alleen misstanden aan de kaak, maar probeert bij overtreders 
ook een gedragsverandering teweeg te brengen.

je in de toekomst voor sportvis-
serij BOA’s?
“Meer structuur en eenheid 
binnen de BOA werkorga-
nisatie. Zo kunnen we nog 
effectiever werken, maar ook 
een nauwere samenwerking 
tussen de BOA’s, federatieve- 
en verenigingscontroleurs en 
andere handhavende organisa-
ties is nodig.”

Moeten we zo zwaar op vrijwil-
ligers blijven leunen?
“Ja en Nee. Ja, omdat het een 
kostenbesparende manier van 
bedrijfsvoering is. Zo blijft de 
sportvisserij voor iedereen toe-
gankelijk. Nadeel is dat BOA’s 
alleen in hun vrije tijd aan de 
gang gaan en dus niet op op-
roep beschikbaar zijn. Daarom 
pleit ik voor een aantal BOA’s 
die in dienst zijn van Sportvis-
serij Nederland of de federa-
ties. Het komt de effectiviteit 
en continuïteit ten goede.”

Wat is je boodschap aan de 
Nederlandse sportvissers?
“Gedraag je aan de waterkant 
en houd je visstek schoon!” 
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