Drömmar är till för att förverkligas...

SPORTFISHING

DALSLAND

...men hur många av oss vågar
egentligen göra slag i saken? Det krävs
mod och beslutsamhet för att flytta till
ett annat land och börja ett helt nytt
liv. Läs om den sympatiske holländaren
som blev fiskeguide i Sverige.
T e x t & f o to _ J ö r g e n L a r s s o n

Varje gång någon i båten krokar en fisk spricker

Andy upp i ett varmt leende. Det spelar ingen roll
om det är han själv, sonen Tim eller undertecknad
som får nöjet att drilla. Storleken på fisken tycks inte
heller vara så viktig. Det spelar ingen roll om det är
livliga gäddor som pressar våra lätta jiggspön maximalt eller om det är ettriga abborrar som tar våra
mjukbeten. Fiskeglädjen är ständigt närvarande och
hans passion går inte att ta miste på.
– Titta, här står det lite fisk, säger Andy och pekar
på ekolodet med jämna mellanrum. Ibland byter han
bete, men tycks hela tiden ha en stark tro även när
det går lite trögt.
Andy van Assema är en rutinerad sportfiskare som
besitter många av de egenskaper som kännetecknar
en bra fiskeguide. Han ingjuter tro, är alltid uppmuntrande och gillar när stämningen i guidebåten
präglas av glädje. Samtidigt kan han vara fokuserad
och förmedla ett närmast oändligt tålamod. Han vet
att det löser sig, fisken kommer så länge man fiskar
målmedvetet och inte ger upp.
Vi jagar abborre, stor abborre, men fisket är trögt.
En höstdag för bara ett par veckor sedan upplevde
Andy ett fantastiskt abborrfiske i en av de stora sjöarna i Dalsland. På bara några timmar landade man
mängder av stora exemplar vid vertikalfiske med jigg
och Andy fick själv en praktfisk på över två kilo. Vi
har sökt av samma område grundligt, men nu tycks
de stora abborrarna vara spårlöst försvunna.

”Fiskeglädjen är
ständigt närvarande
och hans passion går
inte att ta miste på.”

Andy van Assema och Tommie Magnusson,
som arbetar för Sportfishing Dalsland, med en
stadig bonusgädda tagen under abborrfiske.
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Från Holland till Sverige

Jag tror de flesta av oss har tänkt tanken mer än en gång:
Nu lämnar jag det här, tar mitt pick och pack och flyttar.
Jag drar till ett annat land, eller flyttar ut på landsbygden, närmare naturen. Tankar som kommer när man vill
fly från stressen och bara börja om!
Men det är en sak att tänka tanken, något helt annat
att göra slag i saken; att bryta upp och börja ett nytt liv
på en annan plats, i ett annat land. Det krävs mycket
mod, en hel del tankar och massor av planering om man
vill vända blad och börja på ett nytt kapitel i sitt liv. Ännu
svårare blir det om man har kommit upp i ålder och har
en familj att ta hänsyn till.
Det var inget hastigt uppbrott som Andy van Assema
gjorde när han lämnade Holland med frun Nicole, dottern Melanie och sonen Tim. Beslutet hade långsamt växt
fram under flera år. När Andy sålde sitt företag under
2008 fick han mer tid att fiska. Det blev många besök i
Sverige, ibland rena fiskeresor, men också semestrar med
familjen. Andy hade själv fiskat regelbundet i Sverige under 15 år, först i Blekinge och Småland, och de senaste 6-7
åren i Dalsland. Nu fick familjen göra honom sällskap.
Barnen fick prova på skolan och man fick snabbt nya vänner i Sverige.
– Vi förberedde oss grundligt, och hela familjen var
överens, berättar Andy.
2012 köpte familjen Assema ett hus utanför det lilla
samhället Fengersfors i Dalsland. 2013 lämnade man
Holland och slog ner sina bopålar ute på den svenska
landsbygden.

vattenareal som tar mer än en livstid att utforska. Dessutom finns här ett enormt vattensystem i form av Dalslands
Kanal. För en passionerad holländsk sportfiskare var detta
så nära himmelriket man kunde komma!
2013 föddes Sportfishing Dalsland och Andys planer
började så sakteliga ta form.
– Första året började jag med en liten stuga och
två hyrbåtar för mina gäster. Jag var fullbokad hela
säsongen, säger han och skrattar.
I början var det mest landsmän och personer som
Andy kände som gästade Dalsland, men den gode holländaren hade naturligtvis större planer. Gästerna blev
allt fler och 2014 utökade han till sex stugor och åtta
hyrbåtar. 2015 hade han tio stugor, elva hyrbåtar och
en stor guidebåt att erbjuda sina gäster.
– Jag har aldrig haft för avsikt att bygga upp ett
stort företag, för mig handlar det mycket om att kunna
erbjuda en hög kvalitet på service, boende och fiske.
Blir verksamheten för stor är det svårt att upprätthålla
en hög standard, förklarar Andy.
I början var det mest holländare som stod på gästlistan, men idag har Andy även kunder från Frankrike,
Skottland, Irland, Spanien och Rumänien.
– Jag försöker hela tiden ta små steg och utveckla
min verksamhet. Väder och fiske går inte att påverka,
men allt annat ska fungera. Det är viktigt att lyssna på
gästernas önskemål.

Tim van Assema
med en fin gädda som
togs under jiggfisket.

Guideverksamhet

Andy hade under många år funderat på att starta någon
form av guideverksamhet och det var naturligtvis ingen
tillfällighet att flyttlasset gick till Dalsland. I detta vackra
och glest befolkade landskap finns mängder av sjöar och
vattendrag. Vänern lockar med sin vackra skärgård och en
Andy och sonen Tim sjösätter den fullutrustade
guidebåten i den första morgonsolen.

Svårflörtade storabborrar

Solen skiner från en klarblå himmel och den stora sjön
ligger blank som en nyputsad spegel. Vattnet inramas
av höga berg och en natur i sprakande höstfärger.
Stillheten är total och jag förstår att sportfiskare från
tätbefolkade länder ute i Europa gärna betalar en slant
för att få besöka och fiska i den här miljön.
Ekolodet visar sporadiska fläckar med bytesfisk
och vi får en hel del mindre abborrar. Med jämna
mellanrum suger en gädda tag i en jigg och inger ett
ögonblick av förhoppning innan de blixtrande rusningarna skvallrar om att det inte är en stor abborre.
Temperaturen har fallit snabbt den senaste tiden och vi
misstänker att de större abborrarna har dragit sig ut på
djupare vatten.
Tidigare har vi varit ensamma på sjön men nu har
vi fått sällskap av Tommy Magnusson, en ung, skicklig
predatorfiskare från trakten som precis har tagit examen på Sportfiskeakademin i Forshaga och som Andy
har börjat anlita i sin verksamhet. Vi har mestadels
kört vertikalfiske, men Tommy lägger sig på en kant
och börjar kasta istället. Inom loppet av några timmar lyckas han överlista tre kilosabborrar. Tim och jag
börjar också kastfiska, och vi får några godkända fiskar,
men Andy tar likväl dagens största abborre på vertikal.
När solen börjar gå ned bakom trädtopparna provar
Tim att öka tempot i sitt jiggfiske och drar genast ett

”För en passionerad
holländsk sportfiskare var
detta så nära himmelriket
man kunde komma! ”

Välväxta och hårt kämpande
gäddor är ett vanligt inslag
under abborrfisket.

De vackra sjöarna i Dalsland hyser också fina bestånd av grov abborre.
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SPORTFISHING
DALSLAND
Andy van Assema arbetar ständigt med att utveckla
sitt företag för att kunna erbjuda sina gäster en
upplevelse av hög kvalitet. Inför 2016 har han bland
annat uppgraderat sin guidebåt till en stor Lund. Till
sin flotta av hyrbåtar har han även lagt en enklare
modell av Lund som har utrustats med elmotor, gps
och ekolod.
Andy samarbetar även med kommunerna i
området för att utveckla sportfisketurismen. Man
anlägger bland annat nya sjösättningsramper och
förbättrar servicen med information och kartor kring
fiskemöjligheterna.
Oavsett om du njuter av att fiska i en vacker, orörd
natur eller om du söker ett sportfiske av högsta klass
är du välkommen som gäst hos Sportfishing Dalsland.
Mer information finns på:
www.sportfishingdalsland.com

”Tim har
fångat flera
gäddor över
100 cm, på
både spinn
och fluga,
och dessutom
en abborre
över 50 cm...”
Andy och Tim, far och son, men också bästa fiskekompisar.

par snabba gäddor. Andy skrattar hjärtligt åt spektaklet
när sonen har fullt besvär att trötta ut de starka fiskarna
på sin lätta utrustning.
Sådan fader sådan son

Även om vi har valt att lägga ett par dagar på de storvuxna
abborrarna som huserar i många av Dalslands sjöar är
det nästan uteslutande gäddfiskare som utnyttjar Andys
tjänster. En del hyr en båt av Andy, medan andra kommer
med sina egna trailerbåtar. Området hyser både vatten med
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mycket och grov gädda. Vänern har ett fantastiskt kvalitetsfiske med bra snittvikt, men de allra största gäddorna
fångas oftast i andra sjöar.
– Vi mäter i regel bara fisken, men mina gäster har
fångat mängder av stora fiskar, flera exemplar kring 15
kilo. Min längsta fisk mäter 126 cm, berättar Andy.
När Andy bodde i Holland var det nästan uteslutande
gösfiske som gällde, men sedan han flyttade till Sverige
har det av naturliga skäl blivit gäddan som dominerar.
Han blandar gärna spinn, trolling och vertikalfiske, men
är alltid pigg på att prova nya metoder och att utveckla
sitt fiske.
– Jag gillar allt predatorfiske, det är alltid spännande
att prova nya tekniker och nya vatten. Största problemet är att jag inte hinner med så mycket eget fiske
längre, trots att min fru numera också hjälper till inom
företaget, påpekar Andy.
Även sonen och bästa fiskekompisen Tim brås på sin
pappa. Trots att han bara är 13 år är han redan en inbiten
och skicklig fiskare med många storfiskar på sitt samvete.
Tim har fångat flera gäddor över 100 cm, på både spinn
och fluga, och dessutom en abborre över 50 cm. Personligen skulle jag inte bli förvånad om Tim går i sin
pappas fotspår och arbetar som guide på Sportfishing
Dalsland om några år. Vi får väl se…
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