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Lijst van viswateren contra de Visplanner
Vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om
in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke
boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het
gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden
tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.
Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer standaard
meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze
papieren lijsten nog wel wilt ontvangen. Wanneer u niets doorgeeft ontvangt geen papieren lijsten meer. De
papieren lijsten zijn op veel plekken via de hengelsportzaak verkrijgbaar en na te bestellen via onze webwinkel.
Persoonlijk vind ik de APP op de smartphone een uitkomst. Je hoeft niet meer te zoeken bij welk water je zit.
Dat vindt die GSM automatisch. Je weet dan altijd of je goed zit. Echt een aanrader voor elke visser. Natuurlijk
zijn er ook vissers die nog geen smartphone hebben. Daar is dus met deze regeling rekening mee gehouden.
Geen smartphone dan even op de site van Sportvisserij Nederland aangeven dat je een papieren versie wilt
hebben.

Droom die uitkomt
Mijn naam is Piet Vogel geboren 31 maart 1961 te Amsterdam. Al meer dan 30 jaar lang karpervisser in hart
en nieren. Naast dat ook een groot liefhebber van het Snoekbaarsvissen want ook daar haal ik veel genoegen
uit.
Half september krijg ik de sleutel van ons nieuwe huis in Landsmeer. De reden om hier naar toe te gaan
verhuizen is dat ik dichter bij Amsterdam wil gaan wonen. Iedere dag in de file staan doet mijn humeur geen
goed. Landsmeer ligt op 10 minuten van mijn werk dus ideaal. Ik vindt het wel jammer dat ik dan niet meer zo
dicht bij wat grote wateren woon zoals bijvoorbeeld het Markermeer en het Kinselmeer maar dat weegt niet
op tegen de stres van de files.
Een week voordat ik de sleutel krijg besluit ik mij eens te verdiepen welke mogelijkheden ik heb om te vissen
in de buurt van mijn nieuwe woonadres. Whoh, wat een water en zelfs op loopafstand zie ik op google een

prachtige plas water liggen. Zonder enige voorkennis strijk ik een paar dagen later neer op de Kerkenbreek
(die op 3 minuten lopen van mijn huis ligt) gewapend met een marker/pijlhengel om dat water en
bodemstructuur een beetje in kaart te brengen. Na vele inworpen ben ik opnieuw verrast want het betreft
hier een echt stoer water met een geweldig mooi diepteverloop. Dit had ik dus nooit verwacht want ik dacht
altijd dat in deze omgeving de wateren erg ondiep zouden zijn. Naast de mooie taluds is het water ook erg
helder en de karpers springen werkelijk om mij heen. Meteen had ik zin om te vissen en ik strooi wat boilies op
de plek die ik 2 dagen later wil gaan bevissen. Die eerste visdag was geweldig want de beetmelders draaide
overuren. Met maar liefst 7 mooie karpers sluit ik de dag af en ben gelijk helemaal verknocht aan dit water. Ik
besluit terplekke er een filmpje op te nemen om iedereen te laten zien hoe mooi en potentierijk dit water wel
niet is. De naam van dit filmpje is Church lake en is te vinden op mijn youtube kanaal.
Hier een linkje
https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+Piet+Vogel+churge+lake&view=detail&mid=C6C9631AB775
F3388024C6C9631AB775F3388024&FORM=VIRE
Inmiddels een aantal maanden en vele mooie sessies later voel ik mij hier in Landsmeer als een vis in het
water. Daarom heb ik besloten mij in te gaan zetten voor de plaatselijke visvereniging om onze mooie wateren
te onderhouden en te promoten. Ik heb al zoveel moois meegemaakt door mijn hobby dat het nu tijd wordt
iets terug te doen.
Vang een bak
Piet Vogel

