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OP JACHT NAAR 
FLEVOKARPERS

• karpervissen

Tot niet zo lang geleden stond de Flevopolder onder karpervissers vooral bekend 
om de grote aantallen kleine karpers. Hier een dikke dertigponder buit maken was 
schier onmogelijk. Maar klopt dit beeld anno 2014 nog wel? Karpercrack Djuri van 
der Linden (28) uit Lelystad geeft in deze reportage antwoord op die vraag.

TEKST EN FOTOGRAFIE raYMOnD HakkerT

inpolderen van de voorma-
lige Zuiderzee (het huidige 
IJssel- en Markermeer). Deze 

provincie ligt vijf meter onder 
zeeniveau als een spreekwoor-
delijke badkuip midden in 

ons land. Om het water uit de 
polder snel en gecontroleerd 
af te kunnen voeren, zijn er 
destijds in alle windrichtin-
gen talloze afvoerkanalen en 
vaarten gegraven. Zo ontstond 
achter de dijken een fantastisch 
sportvis-labyrint. In dit relatief 
nieuwe stuk Nederland kan de 
avontuurlijke karpervisser nog 
verdwalen en zijn hart ophalen.

FIETSKAR
Voor deze reportage strijken 
we neer aan de oevers van de 
Lage Vaart, niet ver buiten 
Lelystad, waar Djuri van der 
Linden zit te vissen. Hij is een 
opvallende verschijning tussen 
de poldervissers. Geboren in 
Sri Lanka, maar na adoptie 
getogen in het Flevolandse 
Dronten. Tegenwoordig woont 

hij in Lelystad, van waaruit hij 
er met zijn fietskar op uittrekt. 
Daarmee hebben we direct 
zijn geheime wapen te pakken 
waardoor hij tussen al die vis-
sende ‘boeren’ zijn mannetje 
staat. “Met de fietskar kom 
ik op stekken waar niemand 
anders komt. Met de auto kun 
je er niet komen en vanaf de 
parkeerplaatsen is het vaak te 

ver lopen. De enige levende 
wezens die ik tijdens het vis-
sen tegenkom zijn karpers, 
reeën en vogels. Geweldig 
toch?”, aldus een enthousiaste 
Djuri.

VERSLAAFD 2.0
Zo relaxt als hij nu in zijn 
tent achter de hengels ligt, 
zo onstuimig verliepen de 

afgelopen tien jaar. Door een 
verslaving aan drank en drugs 
ging zijn leven namelijk zeker 
niet over rozen. “Gelukkig ben 
ik afgekickt en heb ik alles 
weer aardig op de rails staan. 
Daar heeft het vissen een hele 
belangrijke rol bij gespeeld. 
Vissen is therapie! Verslaafd 
ben ik voor het leven, maar 
dan nu aan karpervissen”, 

e Flevopolder is tus-
sen 1950 en 1970 
ontstaan door het D

In de uitgestrekte Flevopolder kan de avontuurlijke karpervisser zijn hart ophalen.
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DE HOTSPOTS
Op het eerste oog lijken de Hoge Vaart, Lage Vaart en alle 
zijkanaaltjes ontzettend monotone, rechte bakken. Maar 
schijn bedriegt. Wie een beetje speurt, kan hier met gemak 
de nodige hotspots ontdekken. Een greep uit de stekken die 
extra aandacht verdienen.

lacht Djuri. Sportvissen is 
volgens hem een niet te on-
derschatten behandelmethode. 
Het brengt behalve rust en 
balans ook veel geluk in zijn 
leven. Djuri’s ambitie is om 
in de toekomst ex-verslaafden 
te gaan helpen, door gewoon 
eens samen te gaan vissen. 
“Het doet de mens goed, geeft 
een stuk geluk en verbindt!”

EERSTE GENERATIE
De Lelystedeling heeft deze 
avond nog geen piepje gehad. 
“Met name in de koudere 
maanden is blanken geen uit-
zondering meer. Waar je nog 
niet zo lang geleden het hele 
jaar rond karper kon vangen in 
de Flevopolder, is dat de laatste 

HOGE EN LAGE VAART
De Flevolpolder bestaat uit twee delen: Oostelijk en Zuidelijk 
Flevoland. Twee grote gemalen zorgen voor de afwatering van deze 
gebieden. In de polder liggen aan de oost- en westkant twee lange 
hoofdvaarten, respectievelijk de Hoge Vaart en de Lage Vaart. In het 
midden van Flevoland loopt de Knardijk, die de polders van Oostelijk 
en Zuidelijk Flevoland van elkaar scheidt. Om te voorkomen dat beide 
polders tegelijk zouden overstromen, bevinden zich in de Knardijk 

twee sluiscomplexen waar de dijk de Hoge Vaart en Lage Vaart kruist: de Hoge Knarsluis en Lage 
Knarsluis. Allerlei zijkanaaltjes maken het visparadijs, dat grotendeels in de VISpas zit, compleet.

vijf jaar veranderd. Zomaar 
ergens gaan zitten en écht 
goed vangen, wat eerder regel 
dan uitzondering was, is er 
meestal niet meer 
bij.” Hij vermoedt 
dat veel kanaal-
schubs – het slag 
schubkarper van 
pak ‘m beet 14 tot 
18 pond – date-
rend van de eerste 
uitzettingen de 
afgelopen jaren 
door ouderdom 
het loodje heb-
ben gelegd. “Er 
zwemmen nog 
steeds behoor-
lijke scholen 
karper rond, 

POLDERDERTIGERS
Daar staat tegenover dat het 
gemiddelde gewicht stevig is 
toegenomen. Tegenwoordig 
kijkt niemand meer op van 
een dikke twintiger. “Daar 
kun je er in een nachtje met 
gemak meerdere van vangen. 
En alleen al in de Lage Vaart 
rondom Lelystad zwemmen 
zeker tien verschillende der-
tigers. De eerste veertiger zal 
denk ik ook niet lang meer op 
zich laten wachten.” Djuri’s 
grootste kanaalspiegel woog 
ruim 30 pond – beide keren 
dat hij de vis in 2013 ving. 

Die vis is hoogstwaarschijn-
lijk afkomstig van de OVB 
viskwekerij die tot 1991 in 
Lelystad zat. In de jaren ’80 
zijn er uit de vijvers tientallen 
jonge spiegel- en edelkarper-
tjes ontsnapt en in de Lage 
Vaart terecht gekomen. Die 
zijn inmiddels behoorlijk op 
leeftijd en in de tussenliggen-
de jaren gestaag doorgegroeid 
Verder zijn er vermoedelijk 

een aantal grote karpers via 
sluizen vanuit het IJssel- en 
Markermeer de polder in 
gezwommen. “De vaarten 
zijn enorme vergaarbakken 
waar altijd verassingen blijven 
opduiken.”

GROF AAS
De sport voor Djuri zit hem 
erin om de betere exemplaren 
tussen de knollen uit te filte-
ren. Daar past hij zijn tactiek 
ook op aan. “Veel voeren is 
dus taboe. Daar trek je vaak 
scholen kleinere karper en 
brasems mee aan. Mijn ge-
heim is weinig, maar grof aas 
voeren of instant vissen waar 
de dikke vissen zich graag 
ophouden.” Dat zijn veelal de 
grotere stukken water. Denk 
aan een kruising van diverse 
vaarten, of bredere stukken zo-
als de zwaaikommen. Verder 
vist Djuri altijd één van zijn 
hengels in de diepe vaargeul. 
“Daar deponeer ik een dikke, 
gesoakte snowman-montage 
(24mm boilie + 16mm 
pop-up). Door de trek op het 
water verzamelt zich daar veel 
voedsel en daarbij houden 
grote vissen ook van het 
zuurstofrijkere water”, aldus 
onze poldervisser. Tenslotte 
vist hij minstens twee nachten 

ONONTDEKT
Tussen de Hoge Vaart en 
Lage Vaart zit qua karakter en 
karperbestand amper verschil. 
Doorgaans vang je vooral lang-
gerekte schubkarpers van 15 tot 
25 pond, met altijd de kans op 
(SKP) spiegels of een bejaarde 
uitschieter tot flink in de dertig 
pond. In vergelijking met de 
Lage Vaart wordt de Hoge Vaart 
echter amper bevist! Ook aan de 
zijkanalen van de laatstgenoem-
de – zoals de Lage Dwarsvaart, 
de Larservaart en de Noorder-
tocht – kom je slechts sporadisch 
karpervissers tegen. Terwijl 
juist in deze smallere en minder 
toegankelijke kanaaltjes elk jaar 
opnieuw onbekende, dikke vissen 
worden gevangen door de echte 
polderpioniers.

MELD JE FLEVO-SPIEGEL
Het vangen van een mooie spiegel is dankzij de diverse spiegelkarperpro-
jecten in de polder gewaarborgd. Mocht je zelf een polderspiegel vangen, 
dan kun je deze via karpercommissie@hotmail.nl (omgeving Lelystad) of 
via kca@live.nl (omgeving Almere) aanmelden. Fotografeer de linkerflank 
en geef de lengte, gewicht en globale vangplek op. In 2013 is er op deze 
manier een rijenkarper teruggevonden afkomstig uit het SKP-archief van 
Joris Weitjens. Deze vis was uitgezet in de Amstel nabij Amsterdam en via 
diverse sluizen en het Markermeer in de Lage Vaart nabij Lelystad terecht 
gekomen. Dat is een slordige 75 kilometer zwemmen!

Sluisjes, klein en groot.

Buizen en wateroverstorten.

Brugpijlers.

Dukdalven.
Overhangende takken 
en bomen.

Vang je een spiegelkarper in de Hoge of Lage Vaart, meld deze dan!

“Met mijn fiets en fietskar bereik ik stekken die per auto onbereikbaar zijn”, aldus Djuri van der Linden.

Het uitgestrekte polderstelsel van Flevoland is befaamd om haar bestand aan torpedoschubs.

dus een ‘keihard’ water is het 
zeker niet. Maar soms moet 
je wel degelijk de nodige uren 
maken voor een run.”
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per week. “Dan komen ook de 
dikke vissen uiteindelijk wel. 
Geluk dwing je af door vaak te 
gaan. Zo simpel is het.”

OM DE DRIE UUR
Van der Linden zijn mo-
bieltje geeft om de drie uur 
een signaal – ook ‘s nachts. 
Voor Djuri het teken om zijn 
hengels (waarvan hij de lijn in 
verband met de beroeps- en 
pleziervaart altijd voorziet van 
een toplood) opnieuw en op 
andere plekken in te gooien. 
“Zo vis ik een groot gedeelte 
van de stek af en liggen de 
stokken nooit een hele nacht 
lang op de verkeerde plek. Met 
penvissen haal je na een uur 
vissen zonder aanbeet toch 
ook op en verkas je naar een 
volgende plek? Daarbij kan op 
een licht stromend kanaal je 
rig, ondanks dat je PVA hebt 
gebruikt, door ronddrijvend 
vuil in de war komen te lig-
gen. Je zult er na een nachtje 
blanken maar achter 
komen dat beide hengels 
niet op scherp hebben 
gestaan”, knipoogt Van 
der Linden.

GENIETEN
Deze sessie in december 
verloopt op het gezellige en 

indrukwekkende gesprek 
met Djuri na verder jammer 
genoeg muisstil. Het grauwe 
weer, de verlaten oevers, de 
kou en de blank; het deert 
onze bonte polderspecialist 
echter helemaal niks. Sterker 

NACHTVISSEN 
EN DERDE 
HENGEL
In de Flevopolder mag 
je – mits in het bezit 
van de VISpas – in 
combinatie met 
respectievelijk de 
Nachtvistoestem-
ming en Derde 
Hengeltoestemming 
het hele jaar door 
nachtvissen en ge-
bruik maken van een 
derde hengel op de 
daarvoor aangewe-
zen stukken. Houd 
er wel rekening 
mee dat er voor de 
sierwateren van de 
polderplaatsen een 
algeheel nachtvisverbod geldt. Kijk 
voor de regels voor de Hoge en Lage Vaart en de nachtviszones – daar is 
het gebruik van een tentje toegestaan – op pag. 23 en 24 van de Gezamen-
lijke Lijst van Nederlandse Viswateren, of op www.visplanner.nl. Zie voor 
meer informatie ook www.visstadlelystad.nl (Lelystad), www.hsvog.nl 
(Almere) en www.visseninzeewolde.nl (Zeewolde).

nog, het laadt hem juist extra 
op om diezelfde week weer op 
de fiets te springen. “Er is niks 
mooiers dan met mijn fiets en 
visrommel de oneindige pol-
der in te trappen. Ver weg van 
alles en iedereen 

zet ik dan mijn tentje op en 
neem ik plaats achter de stok-
ken, om daar in stilte met een 
peuk te genieten van moeder 
natuur”, aldus de fietsende 
polderkarpervisser. Geef hem 
eens ongelijk.

Nachtvissen, derde hengel en een tentje: met de juiste documenten is dit hier toegestaan. Check wel de nachtviszones voor het tentgebruik.

Een fraaie, oude Flevospiegel. Zulke 
verrassingen zijn altijd mogelijk!

Djuri voert summier 

en vist met grof aas 

om de krenten uit de 

pap te vissen.


