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Sinds 2013 valt de worm niet meer 
onder de gesloten tijd voor aassoorten. 

Je mag er dus ook van 1 april tot de 
laatste zaterdag van mei mee vissen 

– wat tevens dé toptijd is voor het 
struinend karpervissen. Arnoud 

Schipper (15) uit Oud-Beijerland is een 
groot liefhebber van een kronkelende 

worm onder het pennetje. Hij laat je in 
deze reportage zien waarom. 

TEKST: ROBERT DE WILT > FOTOGRAFIE: SANDER BOER 

MET DE WORM DE  WOONWIJK DOOR
In tekenfilms en stripboeken wordt eigenlijk al-

tijd een wormpje als aas gebruikt. Ergens is het 
dus best wel raar dat er vandaag de dag nog 
maar sporadisch met deze ‘klassieker’ wordt 
gevist. “Juist voor de karper is zo’n kronkelend 

piertje onweerstaanbaar. En je kunt ze gewoon zelf uit 
de grond halen”, zegt de 3 HAVO-scholier terwijl hij – 
rond het middaguur, net uit school – een schep uit zijn 
schuurtje tevoorschijn haalt. 

REGEN OF MOLLEN
Hij steekt de straat over, duwt de schep langs de sloot 
in de grond en begint tegen de schepsteel te tikken. “Of 
ze nou denken dat het regent of vrezen dat er een mol 
aankomt, ik weet het niet. Maar het werkt wel.” Hij is 
nog niet uitgesproken of de eerste dikke regenwormen 
kruipen de grond uit. “Kijk, dat is een mooie dikke. En 
daar, nog twee”, zegt Arnoud terwijl hij alleen de gro-
tere exemplaren pakt en in een potje stopt. Nadat hij 

de schep uit de grond heeft getrokken, drukt hij de boel 
netjes dicht met zijn schoen. Zo laat hij geen schade, 
noch sporen achter. Hij herhaalt de trillende-schep-truc 
een paar meter verder en ook hier komt in no time een 
serie forse pieren het daglicht bewonderen.

GRATIS AAS
“Zie je hoe snel je een potje vol wormen verzamelt? Nu 
heb ik al genoeg aas voor de hele dag. En het kost met 
behalve een kleine moeite helemaal niks.” Zijn aaskeuze 
is deels prijstechnisch – “Mijn budget is beperkt, al mijn 
opgespaarde verjaardagsgeld ging onlangs in één keer 
op aan een stretcher van 300 euro.” – maar zeker ook 
vistechnisch te verklaren. “De pen laat ik meestal pas te 
water als ik signalen zie van azende karper – aasbelle-
tjes en zo. Dat is een teken dat karper in de bodem aan 
het wroeten is, op zoek naar muggenlarven en slakjes. 
Ik ben ervan overtuigd dat de vis in zo’n situatie snel-
ler een worm pakt dan mais of een boilie. Simpelweg 

omdat een worm super natuurlijk aas is. En dat is 
precies waar ze op dat moment sowieso al naar op 
zoek zijn. Wormen bewegen en kronkelen ook lek-
ker, dat wekt nog eens extra de interesse.”

FIFTY FIFTY
Arnoud stelt voor om lopend de woonwijken door te 
gaan en de sloten letterlijk af te struinen op zoek naar 
tekenen van karper. Maar eerst zet hij één dikke worm 
aan zijn longshank haak maat 6. “Ik schuif hem eerst 
over, of eigenlijk óp de haakknoop en prik de worm 
daarna nog een tweede keer op de haak. Zo kan de boel 
mooi vrij bewegen, maar blijft alles wel goed op de 
haak zitten. De 1-grams dobber staat zo afgesteld dat-ie 
nét zinkt op het gewicht van de worm.” Nog geen kwar-
tier verder heeft hij al op twee plekjes kort gevist: twee 
in-/uitgangen van een lange duiker. Helaas nog zonder 
resultaat. “Van de week nog was het hier meteen raak. 
Als ik echter binnen een paar minuten geen beet krijg, >>

In no time een mooie portie wormen.
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zoals nu, dan verkas ik. Het is vandaag pas 19 maart, 
dus vroeg in het jaar en ook nog wel wat frisjes. Zo van-
af half april is de vis al veel actiever en krijg je meer en 
sneller beet.”

STAPPENTELLER
Inmiddels breekt de zon door en dat biedt hoop. “Dat is 
wel belangrijk, zo vroeg in het voorjaar. Met een beet-
je zonneschijn verwacht ik richting de schemering ze-
ker activiteit van azende karpers. En hoor je die vogels 
fluiten? Dat is een teken dat we ook een lekker wind-
stil avondje tegemoet gaan.” Bij aanvang heeft Arnoud 
de stappenteller-app op zijn smartphone aangezet. Dat 
was een uur of anderhalf geleden en inmiddels zijn we 
drie woonwijken verder al bijna de tienduizend stappen 
gepasseerd. Arnoud is niet vies van een paar kilometer 
lopen en speuren naar belletjes en stofwolken. “Kijk, zie 
je die grote bellen daar? Dat is dus duidelijk bodemgas, 
het komt steeds op dezelfde plek naar boven. Van wat ik 
daarachter zie, word ik trouwens wel echt vrolijk”, aldus 
Schipper die wijst naar de jonge, fris groene rietscheu-

ten die het voorjaar voorzichtig inluiden. “De mooiste 
tijd voor de penvisser komt er weer aan.”

STOFWOLKEN
Als hij in een smal slootje plots wat bellenplakaten en 
stofwolken opmerkt, levert het vele lopen loon naar 
werken op. In een doodlopende hoek van de sloot, naast 
wat drijfvuil en pal voor een eeuwenoude boerderij, is 
een groepje knolletjes in de bodem aan het wroeten. 
Snel maar in stealth modus laat Arnoud zijn worm bo-
venop een van de schuimplakaatjes zakken. Veel tijd 
om even goed positie te kiezen krijgt fotograaf Sander 
niet, want het is direct raak. “Hangen! Yes!”, galmt het 
over de akkers van de Hoeksche Waard. 

GROEPSFOTO
Het bescheiden schubkarpertje – “Check die rooie 
staartvin, ik zeí toch dat ze hier vol op de muggenlar-
ven azen.” – blijkt het startsein van een bijtuurtje. Nu 
gaat het ineens snel. In de volgende sloot  laat Arnoud 
zijn pennetje opnieuw bovenop enkele belletjes zak-
ken. Tien seconden later staat hij weer met een krom-
me 3.90 meter lange penhengel. Vol verbazing snelt de 
lokale, vissende jeugd toe om te zien hoe snel het kan 
gaan. Na een groepsfoto vervolgt Arnoud zijn weg. “Als 
afsluiter heb ik nog een mooi water in gedachten, daar 
is het richting donker vaak goed.” En inderdaad: hoog-
uit een halve minuut na aankomst bij dit water staat de 
1.94 meter lange Arnoud weer met een kromme stok in 

zijn handen. “Ik zag hem met de kop in de kant liggen. 
Wormpje erbij en die zoog hij meteen naar binnen.” 

KILLER
Met drie mooie karpers in hooguit een uur tijd heeft Ar-
noud laten zien hoe snel het kan gaan en hoe leuk deze 
visserij is – én dat de worm topaas is. Onderweg naar 
huis haalt hij dit trouwens van de haak af. “Dat moet je 
altijd doen voordat je de hengel opbergt. Anders droogt 
de worm keihard uit en krijg je hem daarna amper nog 
van je haak af”. Wat doet hij trouwens met de rest van 
de pieren in het potje? “Die bewaar ik voor later deze 
week. Als je ze in de koelkast bewaart, blijven de wor-
men heel lang goed.” Wat vindt je moeder daarvan, Ar-
noud? “We hebben thuis twee koelkasten”, besluit hij 
droogjes. Zijn stappenteller staat inmiddels op 22.889 
stappen. Conclusie: wie zoekt, zal vinden. 

We hadden deze reportage ook ‘de marathon van Oud-Beijerland’ kunnen noemen.

Zodra 
Arnoud azende 

karper spot, laat hij 
zijn worm erbij zakken 
– daarna kan het heel 

snel gaan

ZOEKEN IS…

…VINDEN!

EEN 3.90 METER 
LANGE, LICHTE 
PENHENGEL 
MAAKT HET 
‘AANLEGGEN’ 
VAN VIS 
MAKKELIJKER


