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Miel Ooms 
 
Met dit artikel zou ik even willen stilstaan bij 
het overlijden in 2007 van Miel Ooms. 
 

 
 
Reeds vanaf zijn vijfde levensjaar ging de 
kleine Miel mee vissen met zijn oudere broer. 
De vele kleiputten in zijn geboorteplaats 
Heist-op-den-Berg kenden een grote 
aantrekkingskracht, hij zou er zijn leven lang 
wonen en vissen.  
Hij was er ook onderwijzer in het Atheneum 
en baatte er met zijn echtgenote Maria een 
hengelsportzaak uit.  
Miel begon zijn schrijverscarrière in de 
hengelsport met een hengelrubriek in de 
kranten "Gazet van Antwerpen" en "Het 
Nieuwsblad", voor deze kranten was hij 
tevens wielerjournalist.   
Zijn schrijverstalent blijft niet onopgemerkt en 
in 1968 wordt hij gevraagd als medewerker 
van het blad "De Belgische Visser". Dat was 
toen het officiële orgaan van de Belgische 
Confederatie van Lijnvissers Maatschappijen 
(BCLM).  
Amper 2 jaar later brengt hij samen met 
Emile Jacobs en Jules Scholliers het boek 
"Lokaas en Geheimen" uit. Dit bleek een erg 
succesvolle uitgave, na iets meer dan een 
jaar kwam er al een herdruk. Het boek is nog 
steeds gezocht, de intrigerende titel zal daar 
niet vreemd aan zijn, maar de inhoud is nog 
steeds actueel en interessant.  

Nadien schrijft hij samen met Eric Van Hecke 
"Sportief Hengelen in zoet water". Let vooral 
op het woord "sportief", een begrip dat in die 
jaren nog niet evident was. Ook in zijn artikels 
legt hij vaak de nadruk op dit sportieve aspect 
van het hengelen. Hij promoot regelmatig het 
terugzetten van snoek en het weidelijk 
behandelen van de vangst.    
In 1980 wordt hij hoofdredacteur bij De 
Belgische Visser.  
Begin jaren ’80 was hij tevens bezieler en 
presentator van een fraaie televisiereeks 
"Tijdrover-Hengelen". In deze reeks, 
uitgezonden op de toenmalige B.R.T., gaf hij 
deskundig uitleg over alle facetten van de 
hengelsport.   
In diezelfde periode bracht hij zijn eigen boek 
"Hengelen op zijn Vlaams" uit, een klassieker 
in de Nederlandstalige hengelsportliteratuur. 
Dit is Miel Ooms ten voeten uit, als het 
eenvoudig kan moet men het niet moeilijk 
maken, iets waar velen vandaag nog iets 
kunnen van leren. 
Ondertussen is in 1983 "De Belgische Visser" 
van naam veranderd  in "De Vlaamse 
Sportvisser", Miel blijft hoofdredacteur en is 
de drijvende kracht achter dit blad. Daarnaast 
is hij ook vast medewerker voor het blad 
"Voor en Door De Visser".   
Hij is hoofdredacteur gebleven van "De 
Vlaamse Sportvisser" tot zijn gezondheid eind 
jaren ’90 het niet meer toeliet, op dat ogenblik 
was hij al bijna 30 jaar verbonden aan dit blad 
waarvan 20 jaar als hoofdredacteur. Een 
beetje later is het blad ermee gestopt, wat 
toch wel duidelijk maakt hoe groot zijn 
inbreng was. 
Miel is voor velen steeds een voorbeeld van 
eenvoud en vriendelijkheid geweest, maar 
door zijn jarenlange inzet voor zijn geliefde 
bezigheid mag hij zeker gerekend worden tot 
een der groten van de Belgische hengelsport. 
Ik herinner me het verhaal van zijn eerste 
zalm. Samen met andere 
hengelsportjournalisten was hij uitgenodigd 
om te komen vissen op een befaamde 
zalmrivier. Ter plaatse ging het al snel over 
de fraaiste kunstvliegen, de mooiste lepels en 
de beste spinners om zalm te vangen. Miel 
hoorde het allemaal aan en hij ging vissen 
met... een worm.   
Miel zou de enige zijn die een zalm ving die 
dag ! 
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