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‘Escaping to the Stone Age by the morning train from 
Manchester, the fisherman engages in an activity that 
allows him to shed the centuries as a dog shakes off water 
and to recapture not his own youth merely but the youth 
of the world.’

Arthur Ransome, Rod and Line, 1929.
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INLEIDING 

 

Nederland is met zijn polders, plassen en rivieren bij uitstek een 
land voor sportvissers. De hengelsport is hier de laatste jaren zelfs 
steeds meer in de belangstelling geraakt en telt inmiddels meer 
dan 1,7 miljoen beoefenaars. Ook aan publicaties en websites 
over de techniek van het vissen is geen gebrek, maar de sport zelf 
is nooit onderwerp van een beschouwend overzicht geweest. Ik 
wil proberen om in die leemte te voorzien door in dit boek een 
breed scala aan onderwerpen uit de ontwikkeling van de hengel-
sport te belichten, van ultralicht spinnen tot specimen hunting en 
van snoeklepels tot karperhengels. 
 Anders dan wat een reguliere geschiedschrijving doorgaans 
inhoudt, biedt dit boek geen systematische behandeling van de 
ontwikkeling van de hengelsport in Nederland, maar een zuiver 
persoonlijke keuze van naar mijn smaak aantrekkelijke en opmer-
kelijke onderwerpen, die tezamen toch een goed, dekkend beeld 
geven van de veranderingen in mentaliteit, materialen en technie-
ken die zich in de loop der jaren in de sport hebben voltrokken. 
Uit de belangrijkste onderwerpen binnen de sport komt een ge-
varieerde keuze aan bod. Andere terreinen blijven onaangeroerd, 
zoals organisatie en bestuur, visstandbeheer en wetgeving. Om 
aan te sluiten bij de interesse van een ruime kring van sportvis-
sers, heb ik me namelijk vooral gericht op de praktische uitoefe-
ning van de sport, de belevenissen en ervaringen aan en op het 
water, inclusief de beschrijving en verbreiding daarvan in boeken 
en bladen, die de ontwikkeling van het sportvissen in belangrij-
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ke mate vorm en richting hebben gegeven. Hiermee heb ik een 
aantrekkelijke en kleurrijke toevoeging willen bieden aan de alge-
meen beschikbare kennis over de hengelsport.
 Sportvissen door de jaren heen is dus geen beginnersboek. Het 
vraagt van de lezer vriendelijk de basiskennis waar vrijwel iedere 
enthousiaste hengelaar over beschikt en bouwt daarop verder. Ik 
hoop hiermee het zicht op de achtergronden van de hengelsport 
te verruimen en zo de interesse en vooral het plezier in de sport te 
stimuleren.
 




