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>> KARPERVISSEN > KREEKKARPERS

>>

Bij Zeeuws-Vlaanderen denk 
je waarschijnlijk niet meteen 
aan karper. Ten onrechte: in 
dit deel van ons land liggen 
tientallen krekenstelsels waar 
de karpervisser zijn hart kan 
ophalen aan mooie Zeeuwse 
schubkarpers. ‘Local’ Cris Boeije 
wijst ons de weg in de Zeeuws-
Vlaamse kreken.
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ZEEUWS-VLAAMSE

en snelle blik op Google Earth leert dat er 
pak hem beet zo'n 25 tot 30 kreken liggen in 
dit meest zuidelijk gelegen deel van Zeeland. 
Aan een van die typisch Zeeuws-Vlaamse 
wateren treffen we Cris.  De naam van de 

kreek vermelden we niet. Dit uit respect voor de lokale 
karpervissers en omdat het ook niet heel erg relevant is. 
“In de ene kreek zwemt wat meer kleine vis, in de ande-
re kreek wat meer 30-ponders. Maar verder zijn het ver-
gelijkbare wateren waar je grotendeels dezelfde aanpak 
toepast”, zegt Cris.
 
RIETKRAGEN
In een ver verleden stonden de oude strangen in open 
verbinding met de Westerschelde. Cris: “Toen had je nog 
eb en vloed tot in de binnenlanden van Zeeuws-Vlaan-
deren. Maar als er een ding is waar wij Zeeuwen goed 
in zijn, is het dijken bouwen”, lacht hij. “Tegenwoordig 
zijn de kreken stuk voor stuk uit stilstaande plassen 
met smalle uitlopers. Die hebben een voedselrijke klei-
bodem, zijn 1 tot 3 meter diep en worden geflankeerd 
door grote rietkragen.” Dat zijn de hotspots. “Karper 
trekt strak langs het riet op zoek naar voedsel.”
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ONDIEP IN APRIL
Een andere, belangrijke tip is er eentje 
voor het voorjaar. “Een veelgemaakte 
fout is dat er dan al stevig wordt gevoerd. 

Terwijl de spijsvertering van de karper 
nog op gang moet komen. Dat is killing voor 

je vangsten. In het voorjaar voer ik nooit voor, 
en slechts mondjesmaat bij.” Doordat Cris de kreken 

rond Terneuzen als zijn broekzak kent, weet hij van de 
meeste wateren inmiddels precies waar de vis zich in 
het voorjaar verzamelt. “Dat zijn zonder uitzondering 
de ondiepe hoeken van het water, soms tot in de ondie-
pe zijslootjes. Daar moet je in april zijn. Als ook het zon-
netje dan een beetje meewerkt, kan het hard gaan. Mijn 
stoel zet ik dan ook vaak naast mijn hengels. Verder ob-
serveer ik het water continu. Zie ik ergens vis rollen of 
springen, dan gaat daar linea recta een hengel naartoe.”

ANTI-BRASEM
Als hij een van zijn verre hengels binnendraait en het 
aas ververst, zien we dat onze Zeeuwse vriend zijn 
haakboilie even soakt. “Dat doe ik vaak om het haakaas 
extra attractief te maken. Een PVA-zakje met wat hele 
en gebroken boilies erbij werkt ook goed”, zegt Cris. Al 
volgt er meteen een nuancering. “Bij het nachtvissen 
doe ik dit niet. Hier zwemt nogal wat brasem en met 
zo’n gesoakte bol plus boiliekruim kom je dan niet aan 
je nachtrust toe. Dan is het slaapzak-in-slaapzak-uit. ’s 
Nachts houd ik het doorgaans bij een gewone boilie en 
eventueel een PVA-zak met daarin enkele grote boilies.” 

AASTIJDEN
Op het water waar we vandaag zitten, vist Cris overi-
gens nauwelijks ’s nachts. “Er zijn kreken waar je 24/7 
aanbeten krijgt, maar – en dat geldt zeker voor de druk 
beviste wateren – ook kreken waar het alleen ’s avonds, 
’s nachts of juist alleen ’s ochtends vroeg goed loopt. 
Daar pas ik de lengte van mijn sessies op aan. Als ik 
weet dat het ergens pas in de ochtend gaat gebeuren, 
wil ik niet al de hele nacht met al mijn lijnen in het wa-

ter liggen. Dan zet ik liever stervensvroeg de wekker om 
voor dag en dauw te starten. Door regelmatig te vissen 
ontdek je snel de aastijden van een water.”

LANGE RIGS
Cris gebruikt opvallend lange rigs van 30 cm en heeft 
ook daar een plausibel verhaal bij. “Dat is vanwege de 

>> CHECK HET VIA 
DE VISPLANNER
Check vooraf via www.visplanner.nl 
of de gratis VISplanner app goed de 
vereiste VISpas, bijzondere regels 
en eventuele mogelijkheid van de 

Nachtvis- en Derde Hengeltoestem-
ming. Dit verschilt per water.

Op sommige 
kreken geldt een 
uitvaar verbod:  

werpen dus!

'Soak' je aas en bied dit aan in combinatie met een PVA-zakje vol boiliekruim. Ver werpen vraagt om een volle, natgemaakte molenspoel en een werppijp.Het werpgewicht kan na inhaking los over de lijn schuiven.

Een Zeeuws-Vlaamse kreekvis uit een sessie na deze reportage.

GOLFJES EN BLUBBER
Toch heeft Cris vandaag slechts een 
van zijn drie hengels tegen de rietkraag 
rechts van ons gedropt. Met de andere 
twee vist hij ‘op het wijd’, ruim 80 me-
ter uit de kant. “Dat doe ik bewust. Op deze 
kreek is de afgelopen weken veel gevist. Bij 
een hoge hengeldruk merk je dat de vis het riet 
gaat mijden. Verder uit de kant zijn de vangsten dan 
meestal beter.” Toch heeft de Zeeuw niet op goed ge-
luk de verte in geworpen. “Mijn aas ligt op twee plek-
ken waarvan ik weet dat de bodem net iets harder is 
en er ook wat diepteverschil is.” Op de bonnefooi ver 
inwerpen, doet Cris niet. “Op veel plekken bedekt een 
enorm zachte blubberlaag de kleibodem. Vooraf goed 
peilen wijst je de weg naar de wat hardere, schone 
platen. Ook de wind helpt bij het vinden van een stek. 
Een onderbreking in de golfslag op het wateropper-
vlak verraadt meestal de aanwezigheid van diepte-
verschillen. In dit geval betreft dat een oude geul die 
stamt uit de tijd dat hier nog getijdenwerking was.”

BELGEN
Terwijl zijn beetmelders keihard zwijgen, gaat Cris die-
per in op de hengeldruk. “Er wordt hier best wel veel 
gevist. Vergeet niet: vanuit Nederland bekeken zijn 
we weliswaar een uithoek, maar vanuit Brugge, Gent 
en Antwerpen is dit maar twintig tot vijfentwintig 
minuutjes rijden.” Zeker in periodes dat het aan de 
kreekoevers drukker is, past hij zijn tactiek aan. “So-
wieso geldt: hoe verder je bereid bent te lopen, hoe 
rustiger en doorgaans ook beter de stek is. Vis je tegen 
rietkragen, installeer je hier dan zo kort mogelijk te-
genaan. Hoe minder lijn in het water, des te beter.” 

soms best zachte bodem. Bij de verre worpen bestaat de 
kans dat je werpgewicht een stuk in de bodem wegzakt. 
Dan moet je aas natuurlijk niet worden meegetrok-
ken.” Een werpgewicht van 85 gram vindt hij ruim vol-
doende voor 80 tot 100 meter werpen. “Zeker als je mo-
lens goed vol zijn gespoeld en je de spoel voor de worp 
even natmaakt.” Zijn inline werpgewicht zit boven de 
rig gezekerd op een soort kraal met ribbels. “Zo schiet 
het werpgewicht bij kopschudden van de vis direct los 
en kan het over de lijn schuiven. Zo heeft de vis geen 
contragewicht om de haak mee los te schudden.” Een 
mooi systeem, dat we vandaag helaas niet in actie krij-
gen te zien. De sessie eindigt in een blank. “Dat hoort er 
bij. Want vergeet niet: je vist op best een grote slok wa-
ter. Maar krijg je zo’n kreek na verloop van tijd door en 
weet je de vis te vinden, dan maakt dat zo'n sessie zon-
der vis weer helemaal goed,” besluit Cris. 

IN HET VOORJAAR 
VERZAMELT DE VIS 
ZICH IN DE ONDIEPE 
HOEKEN VAN DE 
KREKENSTELSELS


