OP DE MAN AF

vragen
AAN DICK JOL

Dick Jol (52) heeft onlangs
zijn lange en imposante
scheidsrechterscarrière afgesloten. De bekende Haagse
arbiter neemt echter niet helemaal afscheid van het voetbal: hij gaat het eerste elftal
van de Wassenaarse zondag
derdeklasser Blauw-Zwart
trainen. Met deze minder
drukke baan hoopt Jol nu ook
weer meer tijd vrij te kunnen
maken om te gaan vissen.

1 Wat vind je de mooiste

visserij en waarom?
Big game vissen. Dit heb ik drie
jaar geleden voor het eerst gedaan
en de kick van het gevecht met
zo’n grote vis is echt enorm. Verder
vis ik graag op karper, vooral met
het pennetje – een big gametrip
naar de Kaapverdische eilanden of
Kenia maak je niet zo vaak.

2 Hoe belangrijk is de

hengelsport voor jou?
Heel belangrijk. Als scheidsrechter
en trainer gaat er veel tijd en energie in het voetbal zitten, dan is het
juist lekker om tijdens het vissen
helemaal tot rust te komen.

3 Hoe ziet jouw ideale

vismaat eruit?
Hij is rustig, betrouwbaar, netjes,
geen zeurkous en iemand met wie
je zowel urenlang over van alles
kan praten als kan zwijgen. Ik heb
al jarenlang twee vismaten die aan
deze omschrijving voldoen. Met de
één ga ik big game vissen, met de
ander karperen.

4 Wat is jouw meest kostbare
bezit op sportvisgebied?
Mijn Pateke Morton karperhengels.
Twee hele mooie oude stokken die
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‘Ik zou elke dag wel kunnen vissen’
ik kocht toen ik 25 jaar oud was
– ik had er speciaal voor gespaard
en geld opzij gelegd. Dankzij jarenlang zorgvuldig onderhoud vis ik er
nu nog steeds mee.

5 Wat is je meest

dramatische visverhaal?
Het verspelen van mijn recordkarper. Ik stond een keer een vis te
drillen die zeker zwaarder was dan
mijn toenmalige persoonlijk record
van veertig pond. Een voorbijganger die me graag wilde helpen
omdat ik alleen viste, was jammer
genoeg zo onhandig met scheppen
dat daardoor de lijn brak.

6 Wat is je mooiste ervaring

in de hengelsport?
Naast de vangst van de eerdergenoemde veertigponder, is dat
mijn eerste gevecht met een grote
blauwe marlijn. Dat was echt geweldig: die adrenalinekick vergeet
ik nooit meer.

7 Vis je wel genoeg?

Nee. Ik zou iedere dag wel kunnen
vissen, maar het is er de laatste
jaren door mijn drukke agenda niet
veel van gekomen. Het is zelfs zo
dat ik echt moet plannen wanneer
ik ga vissen.

8 Heeft de politiek genoeg

oog voor de visserij?
Je leest er wel eens wat over in de
visbladen, maar ik denk niet dat
ze voldoende voor de hengelsport
doen. Zo vind ik dat er te weinig
opsporingsambtenaren zijn om
stropers op te sporen die wateren
kapot en leeg vissen. Daarbij mag
er ook strenger worden opgetreden: deel in plaats van waarschuwingen meteen fikse boetes uit.

Nu hij niet langer
voetbalwedstrijden
in goede banen
hoeft te leiden, heeft
Dick Jol weer wat
meer tijd over om
te gaan vissen. Het
liefst met de pen op
karper in eigen land
of big game vissen
in tropischer oorden.

9 Waar zou je nog wel

eens een hengeltje willen
uitgooien?
Al drie keer ben ik door Marcel
Schouten van Wout van Leeuwen
uitgenodigd om mee te gaan vissen in Frankrijk, en even zo vaak
heb ik jammer genoeg moeten
passen. Een trip naar bijvoorbeeld
Lac du Der lijkt me evenwel fantastisch.

J Mag je overdrijven als het

om vangsten gaat?
Dan neem je jezelf in de maling,
dat moet je niet doen. Bovendien
komt het uiteindelijk toch altijd uit
als je overdrijft – en dan sta je mooi
voor gek.
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