Op de lage Vaart mag je met de VISpas vissen!

Vissen in Nederland • karpervissen

LAGE VAART GOOIT HOGE OGEN

De Lage Vaart in Almere is begin september het toneel voor de
verzamelde wedstrijdvisserij. Brasem en voorn zullen dan de
boventoon voeren, maar vergis je niet: hier zwemt ook veel karper.
Tijdens het WK zal de vangst van zo’n krachtpatser lang niet iedereen
gegund zijn, maar als je er gericht op vist kun je fantastische
vangsten boeken. Jos Holla van het Almeerse HSV Ons Genoegen
geeft tekst en uitleg.
TEKST EN FOTOGRAFIE JOS HOLLA
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n dit artikel beperk
ik me tot de Lage
Vaart. Deels omdat
deze door het naderende WK
natuurlijk volop in de belangstelling staat. Maar bovenal
omdat de circa 50 kilometer
lange Lage Vaart een geweldig
karperbestand heeft. Dat de
Lage Vaart een beter bestand
heeft dan de Hoge Vaart is
duidelijk terug te vinden in de
resultaten van de karperwedstrijden die Ons Genoegen op
beide vaarten organiseert. Op
de eerste wordt het weegteam
wel eens tot wanhoop gedreven, terwijl je op de Hoge Vaart
met één vis al spekkoper kan
zijn.

KARAKTER
Het water heeft voor iedereen wat wils. Je vindt er veel
goed bereikbare stekken
waar je de auto achter je kunt
parkeren, maar als je goed
zoekt (denk dan ook even aan
Google Earth!) kun je ook de
wat minder goed bereikbare
plekken vinden. Hiervoor moet
je dan meestal wel een stukje
lopen, maar dan heb je wel
een heerlijk rustige stek. De
Lage Vaart is tussen de 35 en
50 meter breed en de oever
loopt doorgaans redelijk snel
af naar ongeveer 1.90 meter,
waarna een talud van ongeveer
een meter of 3 volgt. Dit is
ook de gemiddelde diepte van

Dit slag karpers zwemt in grote aantallen op de Lage vaart. Plezier voor jong en oud!

het water. Er zijn beschoeide
oevers, oevers met riet, maar
tegenwoordig worden steeds
meer oevergedeeltes natuurvriendelijk gemaakt. Ik vind
het persoonlijk echt een water
met karakter.

BOTEN EN BEVERS
De hoeveelheid scheepvaart
valt op het gedeelte tussen
Lelystad en Almere gelukkig
wel mee. Alleen op het traject
Lage Dwarsvaart – Lage Vaart
– Oostervaart kan het wel
eens wat drukker zijn. Er zijn
in de omgeving van de Lage
Vaart ook diverse trailerhellingen. Als je in het bezit bent
van een boot kom je nog veel
meer mooie stekken tegen.
En schrik trouwens niet als
er opeens een bever langs je
stek komt zwemmen, deze
dieren zie je steeds vaker. En
dat is ook niet zo gek, het
aantal bevers wat momenteel
in Flevoland rondzwemt wordt
geschat op inmiddels zo’n 90
exemplaren.

INSTANT VISSEN
Door het goede karperbestand
is er voor iedereen met een
klein beetje inzet instant (dus
zonder voorvoeren) wel een
karper te vangen. Reken echter
niet op heel veel biggen van
30 pond en zwaarder. Het
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overgrote deel van het bestand
bestaat uit verwilderde schubkarpers, met een gemiddelde
lengte van 70 centimeter en
een gewicht van rond de 12
pond. Torpedoschubs noemen
we ze hier, door hun vorm
(lang en dun) maar zeker ook
door hun kracht. Want iedere
keer weer denk je een beste
jongen aan de haak te hebben,
en (bijna) iedere keer komt er
dan toch weer zo’n standaard
vechtersbaas in het net.
Geen giganten dus, maar wel
topsport, zeker als je met wat
lichter materiaal vist. Hengels
met een testcurve van 2 tot 2,5
lbs voldoen in de polder dan
ook prima en geven machtige
sport. Toch zwemmen er ook
grotere jongens rond van 30
pond, maar dat zijn er niet
veel. Net als spiegelkarpers, ze
worden wel gevangen, maar
vaak zie je dan toch dezelfde
vissen weer terug.
Wel zitten er aardig wat
graskarpers, en niet van die
kleintjes ook. Ze zijn er al
gevangen tot over de 40 pond!
Probeer het maar eens met
bijvoorbeeld wat maïs. Daar
zijn ze gek op. Hierbij moet
ik wel opmerken dat er op de
Lage Vaart ook een uitstekend
winde en brasembestand zit.
Dus bijvangsten zijn eerder
regel dan uitzondering.

FLEVOLAND SUPERLAND
Flevoland is gezegend met een enorme hoeveelheid uitstekend viswater.
Je vindt hier diverse schitterende plassen, vele eindeloze weteringen,
en niet te vergeten twee schitterende vaarten. De Hoge Vaart loopt door
het zuidelijke en oostelijke gedeelte van Flevoland en we hebben de Lage
Vaart, die meer door het westelijke en noordelijke gedeelte loopt.

Een machtige graskarper die even kwam bunkeren op een voerbed van maïs.
Veel geweldig, karperrijk viswater!

Zoals gezegd kun je zonder
voorbereidingen gelijk karper
oogsten, maar een voercampagne van meerdere dagen is
ook een interessante optie. Ik
ken hier een paar jongens die
minimaal 6 á 7 dagen achter
elkaar voorvoeren met maïs,
en dan vervolgens in één nacht
tientallen polderschubs weten
te vangen. Ik heb er eens een
uurtje bijgestaan, en wist niet
wat ik zag.

EENVOUDIGE TACTIEK
De beste visstekken op zo’n
lang kanaal zijn de oeverzone
en onderaan het talud. Met
je rig hoef je hier niet al te
moeilijk te doen. Een standaard onderlijn, een niet al te
zwaar stuk lood (zelf gebruik
ik meestal lood tot maximaal
80 gram), en een stuk rigtube
volstaan. Op www.vissendoejezo.nl leert Marco Kraal van
VIS TV je precies hoe je zo’n
rig in elkaar zet.
Als ik vis met een soepele
onderlijn monteer ik altijd een
PVA zakje met kleine pellets
aan de haak. Dit doe ik voornamelijk om te voorkomen dat
de boel in de war vliegt. Bij een
stugge onderlijn, of een onderlijn van nylon (fluocarbon of
Amnesia) is dat niet nodig.
Naast de standaard boiliemontage gebruik ik ook graag
een zogenaamde ‘snowman’.
Hierbij zet je een drijvende
boilie bovenop een zinkende
op de hair waardoor het geheel
als een ‘sneeuwpop’ overeind
gaat staan. Regelmatig bijvoeren met partikels of pellets

vergroot je kansen aanzienlijk.
Wat ik zelf altijd graag doe is
een stek onderhouden met
verschillende formaten boilies
en pellets door elkaar. Per dag
is een paar handjes per stek
voldoende.

TOT OP HET WK!
Het WK is een prachtige
gelegenheid om de Lage Vaart
in al haar glorie te zien. Het
wedstrijdparcours is de weken
voorafgaand aan het evenement gesloten, maar er resteert
nog ruim 45 kilometer waar je
wel terecht kunt. Ik hoop dat
ik je een beetje wegwijs heb
kunnen maken en dat je met
volle teugen geniet als je hier
je hengel uitwerpt. Succes!

VIS VEILIG
Waar je ook vist, zorg er altijd voor dat je systeem ‘veilig’ is. Dat
betekent dat het lood vrij kan komen bij eventuele lijnbreuk. Wil je weten
hoe je een 100% visveilig systeem maakt, kijk dan eens op onze website
www.hsvog.nl/kca. Hier vind je een drietal veilige loodsystemen met
daarbij een duidelijke uitleg hoe je ze in elkaar zet, en hoe ze behoren te
werken.

Het favoriete aas van de auteur: een boilie, twee maïskorrels en bovenaan de snowmanrig.

NACHTVISSEN
Nachtvissen is in heel Flevoland toegestaan in de maanden juni, juli en
augustus, met uitzondering van de Vaartplas en de Zuigerplas (Lelystad). Op deze twee plassen is nachtvissen het gehele jaar verboden.
Tevens hebben we sinds september 2008 een drietal nachtviszone’s in
de polder, waarvan er twee aan de Lage Vaart liggen. Je hebt hier wel
een Nachtvispas voor nodig, die je kunt aanvragen bij de Federatie Gooi
en Eemland (www.pos-sportvisserij.nl).
Nuttige websites:
www.wksportvissen2009.nl
www.hsvog.nl/kca
www.pos-sportvisserij.nl
www.vissendoejezo.nl
www.sportvisserijnederland.nl
Let bij het nachtvissen op de geldende regels.

Jurgen Spierings: “Tijdens
het WK kun je bijna niet
gericht op karper vissen,
maar als je haakt wil je ze
koste wat kost binnenhalen. Dat maakt de Lage
Vaart zo spannend!.”

09/09 www.hetvisblad.nl
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