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Nederland is het ultieme visvakantieland. Alan Thinnesen
(70) kent geen twijfel. “Zoveel brasems van zo’n groot formaat;
dat zie je in Engeland niet.” Al zeventien jaar is Nederland zijn
vaste visvakantiebestemming – minstens twee keer per jaar.
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BRITSE BRASEMTOERISTEN
D

e Nederlandse visroots van
Thinnesen liggen op Voorne-Putten. De inmiddels
gepensioneerde vistrawlerkapitein
gooide na een humanitaire rit naar
Tsjernobyl op goed geluk zijn reishengeltje uit – hij was ruim op tijd
voor de ferry-oversteek van de Europoort naar Hull en had een paar uur
over. “Op de vrachtwagen had ik altijd een vaste stok bij me zodat ik na
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het afleveren van de hulpgoederen
in Oekraïne op de terugweg kon vissen. De eerste keer dat ik in Nederland viste, was ik shocked over hoe
groot de brasems hier waren.”

NEDERLANDS NETWERK
Aangezien Thinnesen toentertijd
veel humanitaire ritten deed, ging
hij vaker in Nederland vissen. De
Brit had al snel door dat deze grote

brasems geen toeval waren. Daarop besloot hij van Nederland zijn
visvakantieland te maken. “Tot die
tijd viste ik buiten Engeland alleen
in Ierland, maar daar vielen de brasemvangsten toch wat tegen. Exit
Ierland dus.” Middels zijn eerste visvakanties naar Nederland raakte
hij steeds meer thuis in de omgeving van Voorne-Putten. “Gaandeweg bouwde ik een netwerk op en

maakten mijn vismaten en ik veel
Nederlandse visvrienden. Bij Cor
Blenk uit Brielle – die helaas niet
meer leeft – mocht ik zelfs in zijn
caravan slapen.”

VAN VOORNE NAAR OMMEN
Brielle, Kanaal door Voorne, Hellevoetsluis (‘Hellevuutslaus’), Haringvliet; Thinnesen somt het achter elkaar op. De vriendelijke, bebaarde

Brit woont – net als zijn vismaten
– in vissershaven Grimsby (Lincolnshire) aan de Engelse Noordzeekust,
vlak bij Hull. De veerdienst tussen
Hull en de Europoort vormde de
verbinding naar zijn vaste stekken
op Voorne-Putten. Toch heeft Thinnesen zijn visvakanties sinds twee
jaar verlegd naar ‘het noorden’. Aan
de Overijsselse Vecht bij Ommen
(‘Oowmen’) om precies te zijn. “De

vangsten rond Brielle en Hellevoetsluis liepen achteruit, dus ben ik
gaan zoeken naar alternatieven. Zo
kwam ik hier terecht.”

VIS

TWEE SESSIES PER DAG

pas

Toen Thinnesen begin 2016 voor de
eerste keer op de Vecht viste, was
hij om. “In de tien dagen die ik toen
heb gevist, ving ik elke dag wel 120
tot 150 lbs aan vis.” Ook dit jaar zijn >>
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>> SPORTVISTOERISME
OP DE ARENDSHORST

John Stockton met een brasem van de Overijsselse Vecht.

Alan Thinnesen komt al zeventien jaar naar Nederland toe om te vissen.

uit op gemiddeld ongeveer twintig brasems de man
per dag. “Normaal gesproken vangen we hier toch wel
zo’n vijftig stuks per dag. Misschien ligt het aan het
hete, drukkende weer dat we nu begin juni hebben”, oppert het drietal als oorzaak. Toch zijn de heren nog altijd
dik tevreden met de vangsten. “We hebben regelmatig
beet (‘Fish on!’) en de brasems zijn altijd nog vier tot zes
pond zwaar. Bovendien pakte ik gisteren ook nog een
mooie bonusvis in de vorm van een grote winde.”
Even lunchen in het huisje en daarna snel terug naar de
waterkant om weer te gaan vissen.

Thinnesen en zijn vismaten dus weer present op resort
De Arendshorst. We herkennen Alan en zijn vismaten
John Elliott (65) en John Stockton (54) onmiddellijk. Zo’n
tien meter voor de bungalow zijn drie man al enthousiast in de weer aan het water op een tijdstip dat de andere campinggasten veelal nog op één oor liggen. “We
vissen van ongeveer 04.00 tot 09.00 uur en van 15.00
tot 18.00 uur, met tussendoor een trip naar Ommen of
Zwolle”, vertelt Elliot.

DIK TEVREDEN
De vangsten zijn deze vakantie nog niet echt denderend – ‘Je raakt natuurlijk snel verwend na zo’n eerste
trip die echt helemaal fantastisch uitpakt’ – en komen
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Michael
Snoek maakt het
zijn sportvissende
gasten zo goed
mogelijk naar de
zin

WATERRIJK
Bovendien genieten ze van het waterrijke Nederlandse landschap. “Jullie hebben zo’n fantastisch aanbod
van groot en openbaar water, rivieren, plassen, kanalen,
noem maar op. Zelfs in de stad kun je doorgaans prima vissen. Dat is in de UK niet het geval”, vertelt John
Stockton. “Bovendien zijn de steden in deze streek zo
vredig, rustig. Dat spreekt vooral zestig-plussers aan”,
zegt hij iets te hard richting zijn twee vismaten. Vervolgens weet hij behendig de kleine, kleffe voerbal die razendsnel zijn kant op komt te ontwijken. “Tenslotte zijn
Nederlanders zeer behulpzaam, spreekt haast iedereen
goed Engels en er zijn genoeg goede hengelsportzaken.”

FISHING IN HOLLAND
Het trio Engelsen prijst ook de VISpas. “Echt een super
systeem. Al is de (Nederlandstalige) ‘Gezamenlijke Lijst

van Nederlandse Viswateren’ wel even puzzelen.
Daarom gaan we de Visplanner App maar eens installeren”, zegt Elliot. Die hebben ze gezien bij Nederlandse vissers. Kunnen ze aan de hand van de kleuren
blauw en rood zien waar ze wel en niet mogen vissen.
“Kleuren kennen geen taalbarrière.” Ook de Fishing in
Holland website (www.fishinginholland.nl) hebben ze
onlangs ontdekt. “Dankzij de vracht aan informatie is
dit een aanrader voor iedere buitenlandse vistoerist”,
vindt Elliot. “Zo kun je je optimaal voorbereiden en tijd
besparen die je mooi vissend kunt doorbrengen.”

HEEL VEEL BRASEM
Nederland staat als visbestemming sowieso goed op de
kaart bij de Engelsen. “Jullie land wordt bij ons al breed
gezien als een goed hengelsportland. Op heel wat plekken kun je per dag gemakkelijk 100 lbs aan brasems
vangen. Very easy.” Dat de liefde voor Holland diep zit,
blijkt wel uit het feit dat Thinnesen een paar dagen na
zijn terugkeer thuis in Grimsby meteen opnieuw heeft
geboekt voor resort De Arendshorst. Rond de tijd dat dit
Visblad uitkomt, zit hij weer aan de Vecht met een vismaat. “Op de terugweg naar de Europoort zijn we behalve bij de weduwe en zoon van Cor Blenk ook nog even
bij een paar Engelse kennissen langsgegaan die aan het
Kanaal door Voorne zaten te vissen. Daar werd minder
goed gevangen, dus de keuze was snel gemaakt.”

“Ongeveer vijftien procent van alle
bezoekers van resort De Arendshorst
zijn sportvissers. En dat aandeel groeit
nog altijd”, aldus eigenaar Michael
Snoek. “Ongeveer negentig procent
van hen zijn Engelsen, de rest Duitsers
en Belgen.” Die huren op het vakantiepark in Ommen een huisje of komen
met de tent kamperen direct aan de
Overijsselse Vecht. Trekpleister daarbij
is de Vechtoever. Van dit onlangs flink
uitgebreide stuk privéterrein mogen
alleen de gasten gebruikmaken.
Snoek is een van de Nederlandse recreatie-ondernemers die zich ook sterk
op buitenlandse vistoeristen richten.
“Ik profileer me als one stop shop. Je
kunt voor je vakantie begint al maden
of wormen bestellen, in het winkeltje
op het resort hengels kopen en ik maak
vooraf de VISpas voor de gasten in orde.
Laatst wilde iemand een extra koelkast
voor het aas. Regelen we dat toch
gewoon?!”
Snoek is enthousiast over het project
Fishing in Holland om het sportvistoerisme in Nederland te promoten en
timmert zelf ook internationaal flink
aan de weg met diverse online promotiekanalen. “Zo heb ik een aparte,
Engelse website (www.arendshorst.
co.uk), doe ik veel met Facebook,
Google Adwords en zet ik filmpjes met
testimonials van gasten op YouTube.
Ook werk ik samen met een Engels
visreisbureau. Sportvissen is voor mij
echt een unique selling point.”
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