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Maandelijks verschijnt bij deze rubriek een nieuwe video met daarin tips
& trucs over een bepaald type visserij. Kijk voor de nieuwste aflevering van
Visblad TV (en het archief) op: WWW.HETVISBLAD.NL, onze Facebook-

VIS

pas

pagina (www.facebook.com/hetvisblad) of scan de QR-code.

E

en lange sloot aan de
rand van Lisserbroek
vormt het startpunt van
onze struintocht. De
kans is echter klein dat
dit ook het eindpunt wordt. Struinend karpervissen betekent immers op zoek gaan naar de vis, veel
verkassen en verschillende wateren
bevissen. “Het heeft geen zin om op
goed geluk een korst in het water te
gooien en domweg af te wachten”,
vertelt Daniël terwijl hij de sloot
voor onze neus over een stuk van
100 meter voorziet van tientallen
‘voerkorstjes’. “De kunst is om je aas
pas in te werpen zodra je een azende karper spot. Daarom wacht ik
eerst of hier überhaupt wat met de
gestrooide korstjes gebeurt. Zien we
geen teken van leven, dan gaan we
door naar een volgend water.”

TROEBEL WATER

OPPERVLAKTEVISSEN

MET DE BRO ODKORST
Wie dacht dat oppervlaktevissen een typische zomeraangelegenheid is, zit er
ietwat naast. Juist het voorjaar – april, mei en juni – geldt als dé periode om
er met een drijvende broodkorst op uit te trekken. Daniël Weyers (27) laat je
in deze nieuwe aflevering van VISblad TV zien hoe je dat precies aanpakt.
TEKST: ROBERT DE WILT > FOTOGRAFIE: SILVY MAATMAN > CAMERA: DANIËL JAWADNYA
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Met aan de overkant een rij deftige twee-onder-een-kapwoningen
met tuinen aan het water en in de
rug een druk fietspad, krijgen we al
snel van diverse kanten aanspraak.
“Je vist in de bebouwde kom, dan
hoort dat er ook bij. Volgens mij zag
ik iets verderop een kring rond een
van de voerkorstjes”, zegt Daniël oplettend. Zijn blik blijft tijdens het
gesprek vrijwel de hele tijd op het
water gericht. “Dit soort sloten kom
je in de hele Haarlemmermeerpolder tegen”, vervolgt hij. “Smalle sloten, troebel water, een voedselrijke
kleibodem en een prima karperbestand.” Dat laatste kan voor een belangrijk deel worden toegedicht aan
de natuurlijke voortplanting, die
op dit type wateren eens in de zoveel jaar succesvol is. “Dat betekent
ook automatisch dat je hier vooral
de kleinere, slank gebouwde schubs
>>
kunt verwachten.”
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zaak om snel je haak-korst naar die
plek te brengen. Zorg dus dat je de
korst aan de haak van tevoren al in
het water hebt gedoopt. Zo zwiep je
die met beleid wel 25 meter ver weg
als het moet.”

SNEL HANDELEN

Blijf zelf altijd op een afstandje van de oever, zodat de vis je niet opmerkt.

‘SPOOKY’ VISSEN

>> WEES ER OP TIJD BIJ!

April en mei zijn de beste maanden voor het
korstvissen. Karpers zoeken nu massaal de ondieptes en oeverzones op en zijn daardoor goed
te lokaliseren. Daarnaast zijn ze de komende
tijd – voorafgaand aan de paai – lekker gretig
en actief. Bovendien vormen de waterplanten
nu op de meeste wateren nog geen belemmering, terwijl veel ondiepe wateren vanaf juni
‘dichtgroeien’. En die planten bieden de karper
ook meteen een rijk gedekte tafel van natuurlijk
voedsel, waarmee het in de zomer lastig concurreren is. Kortom: wees er op tijd bij en sla in april
en mei je slag.
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Daniël oppert om een stuk naar
links te verplaatsen – de plek waar
hij zojuist beweging op het wateroppervlak dacht te zien. “Dat was
zeker geen vogel. Vermoedelijk karper, wellicht witvis.” Sluipend naderen we de oever, daarbij ruim
een hengellengte afstand tot de beschoeiing in acht nemend. “Hier
wordt redelijk veel gevist, dus de
karpers zijn soms wat spooky.” Luttele seconden later zien we wat hij
bedoelt: voor onze neus ‘kust’ een
karper een broodkorst. “In plaats
van de korst te pakken, tikt-ie hem
alleen eventjes aan met z’n lippen.
Misschien heeft de vis ons toch opgemerkt en is ie enigszins op zijn
hoede.” Als een reiger houdt Daniël ondertussen het wateroppervlak
links, rechts en recht voor ons in de
smiezen. “Korstvissen is een kwestie van snel reageren. Zie je een vis
naar een korst happen, dan is het

“Actie”, zegt Daniël als er opnieuw
een korst van het wateroppervlak
wordt gesnoept. De cameraman
snapt de hint en zorgt dat de camera draait. Vervolgens werpt Daniël
zijn korstje óp de overkant, om dit
daarna zachtjes en met veel gevoel
over de beschoeiing het water in te
tikken. Heel subtiel draait hij twee
meter lijn in, richting de plek waar
zojuist een korst werd gepakt. De
tijd tussen de ‘happer’ en het moment dat Daniël’s korst op diezelfde plek ligt, bedraagt hooguit tien
seconden. “Snel handelen is soms
noodzakelijk. De karpers hier pakken vaak hooguit twee à drie korsten op rij, waarna ze wegzakken en
een poosje foetsie blijven. Het is dus
zaak om een azende vis snel jouw
korst aan te bieden.”

MIS, MAAR OOK RAAK
Plots duikt er recht onder Daniël’s
korst een grijze schim op en is de
spanning om te snijden. De karper
hangt met zijn lippen hooguit twee
centimeter onder het brood, dat hij
duidelijk inspecteert voordat hij toehapt. We houden de adem in, maar
ineens draait de vis zijn kop weg
van het aas. “Balen, dat scheelde
weinig. Mogelijk heeft-ie toch mijn
lijn opgemerkt”, zegt Daniël terwijl
alleen een boeggolfje resteert. Veel
tijd om te treuren is er niet, want
een stuk naar rechts verraadt een
stevige kring een andere azende
karper. In no time laat Daniël daar
zijn korst zakken. Dat doet hij op
een stuk waar geen andere broodkorsten liggen. “Komt de vis hier
naar boven, dan kan ie alleen maar
mijn aas pakken.” De tactiek werkt,
want krap tien seconden later galmt
er een luid ‘hanguh’ over het water.

MET DE WIND MEE
Na een korte dril schuif ik het net
onder een schubkarper met een
warrelig schubbenpatroon. Vis
nummer één is binnen en de druk is
van de ketel. De volgende vis zoeken
we in een wat breder kommetje,
waar een lichte bries de voerkorsten
heen heeft gedreven. Vanaf het hoger gelegen fietspad zie ik direct een
azende schub. De vis zakt iets weg,
zwemt naar links toe en verdwijnt
daarna uit zicht. Snel leg ik mijn
korst met een onderhands worpje
neer op een plek waarvan ik hoop
en vermoed dat de vis opduikt. Op
die plek liggen ook nog twee andere korsten, dus de vreugde is groot
als de karper mijn aas als eerste van
het wateroppervlak zuigt. Voordat
ik de haak zet, wacht ik eerst het
moment af dat de vis zijn bek weer
dichtvouwt. Hangen! Niet veel later
poseert vis nummer twee voor de
camera – en we zijn pas hooguit anderhalf uur aan het vissen.

Korstvissen
heeft een hoog
rendement omdat je
pas begint te vissen
als je azende
vis ziet

Blijf continu gefocust, startklaar en handel snel als je een azende vis spot.

MULTI-INZETBAAR
De rust in de sloot is inmiddels behoorlijk verstoord en het volgende half uur zien we dan ook geen
azende vis meer. Daniël stelt daarom voor te verkassen naar een ander water. “In Katwijk aan Zee ligt
in een woonwijk een mooi slotenstelsel. Laten we daar eens gaan kijken.” De uitrusting – een hengel,
net, rugzak en onthaakmatje – is zo
ingepakt en al snel staan we in Katwijk aan het water. Daar lokaliseren
we al na een paar minuten zoeken
de eerste karper. De vis ligt tegen
de bodem, naast een pluk wier. Snel
knijpt Daniël het water uit zijn drijvende broodkorst, zodat deze mooi
langzaam naar beneden zweeft. Benieuwd of we aan het ontzettend
multi-inzetbaar stuk brood ook in
Katwijk aan Zee nog karper hebben
weten te verleiden? En welk materiaal je nodig hebt voor deze spannende visserij? Check dan snel de
video op Facebook.com/hetvisblad
of Youtube.com/SportvisserijNL!

Omdat je de haak in de korst verstopt, is haakmaat 4 zeker niet te groot.

>> OP DE HAAK OF IN EEN BAITBAND
De drijvende broodkorst kun je rechtstreeks op de haak bevestigen. Pak in
dat geval een ‘wide gape’ model haak
– vanwege de brede haakbocht heeft
die meer houvast. Vis je liever met een
baitband, pak dan een haakmaat 6 of
8. Het voordeel van een baitband is dat
je met één korst meerdere keren kan
inwerpen, zonder dat deze er meteen
afvliegt. Het nadeel is dat de karper
de aanwezigheid van je haak sneller
opmerkt. Het kan per water verschillen
wat het beste werkt, dus wissel beide
manieren van aasbevestiging gerust af.

Een korst in de baitband kun je meestal meerdere keren
opnieuw inwerpen.
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