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Op het water dobberen terwijl vlak voor je 
voeten de karpers gulzig jouw hondenbrokken 
van het oppervlak slurpen? Het klinkt haast 
te mooi om waar te zijn, maar voor Jimmy 
Slaats (27) is dit zijn karpervisserij. Op een 
zandafgraving bij Den Bosch laat de Brabander 
zien hoe succesvol het oppervlaktevissen 
vanuit de bellyboat kan zijn.
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Licht bepakt loopt Jim-
my door het bos naar 
de zandafgraving waar 
het moet gaan gebeuren 
vandaag. Zijn uitrusting 

bestaat uit een 3.30 meter lange 
penhengel, schepnet met drijvertjes, 
kleine rugtas en een waterdichte 
bak met daarin zijn voorraad hon-
denbrokken. Wat hem van de door-
snee struinende sportvisser onder-
scheidt is de bellyboat die hij als een 
rugzak over zijn schouders draagt. 
“Mijn uitrusting is sowieso vrij ba-
sic, maar met de bellyboat word je 
helemaal verplicht om geen over-
bodig materiaal mee te nemen. Met 
dit mooie weer laat ik zelfs mijn 
waadpak in de auto – het water is 
warm zat. Als je de bellyboat thuis 
al opblaast, lig je binnen een paar 
minuten op het water.”

VISSEN SPOTTEN
Voordat het zover is, tuurt de kar-
pervisser eerst vanaf het hoger ge-
legen bospad over het water. Hij 

ziet gelukkig direct wat hij graag 
wil zien. “Zelfs zonder polaroid ver-
raden de vissen zich al snel door 
middel van grote kringen en don-
kere schaduwen”, wijst Jimmy een 
groep karpers aan die op een meter 
of veertig uit de kant zwemt. Ook 
verder naar het midden toe spot 
hij nog een kluitje vissen dat loom 
vlak onder het wateroppervlak ligt 
te zonnen. “Vaak hangen de vissen 
overdag min of meer in dezelfde 
zone op dit water”, weet de Bossche-
naar uit ervaring – hij vist hier al 
sinds zijn jeugd. “Ze zitten altijd ver 
genoeg uit de kant zodat je als strui-
nende visser geen kans maakt. Daar 
voelen ze zich veilig.”

STUKJE ZWEMMEN
Omdat Jimmy dit water als zijn 
broekzak kent, weet hij dat de vis 
zich ’s zomers vooral in de boven-
ste waterlagen ophoudt. “Statisch 
krijg je overdag vrijwel geen actie”, 
zegt hij terwijl-ie in zijn bellyboat 
stapt. Daarom zwom hij voorheen 

weleens zijn hondenbrok met daar-
boven een floatcontroller uit. “Op 
die manier kon ik een stuk verder 
weg vissen, maar echt handig was 
het niet. Als de vis alsnog iets naar 
het midden opschoof, lagen ze we-
derom buiten bereik.” Het viel hem 
echter wel steevast op dat de vissen 
totaal niet schrokken als hij voorbij 
zwom. “Dit is een zwemplas, dus de 
karpers associëren mensen in het 
water schijnbaar niet met gevaar.” 

PUUR TOEVAL
Het lumineuze idee om de bellyboat 
in te zetten bij zijn karpervisserij, 
ontstond bij toeval. Zijn vrij recen-
te aanwinst lag namelijk jarenlang 
te verstoffen in de kantine van Vis-
deal, waar hij werkt als online mar-
keteer. “Niemand deed er wat mee. 
Dus toen we onlangs gingen verhui-
zen, was de vraag wie dat ding voor 
twee kratjes bier wilde overnemen. 
Toen bedacht ik me opeens dat de 
bellyboat best handig kon zijn voor 
een van mijn favoriete karperwate-

ren.” Die inschatting bleek juist en 
het karpervissen vanuit de belly-
boat heeft een hele nieuwe wereld 
voor hem geopend. Jimmy heeft in-
middels tal van karpers vanuit zijn 
drijvende zetel gevangen en flippert 
vol vertrouwen naar het midden 
van de plas. “Zodra ik een vis heb, 
kom ik jullie kant op.” 

RAZEND SPANNEND
Eenmaal in de zone van de zonnen-
de karpers is van paniek of vlucht-
gedrag geen sprake: de vissen lijken 
hem volledig te negeren. Ietwat ver-
dekt opent hij zijn aasemmertje om 
vervolgens behoedzaam een paar 
handen voer naast zijn bellyboot 
los te laten – de lokale eenden zijn 
dol op Bonzo menubrokken. Bin-
nen tien minuten meldt de eerste 
azende vis zich middels een kolkje 
in het wateroppervlak. Pas als nog 
enkele brokken van het oppervlak 
zijn gesnoept, pakt Jimmy zijn hen-
gel erbij. Een onderhands worpje is 
genoeg om de vis te bereiken. Zelfs 

vanaf de kant is het tafereel razend 
spannend om te volgen. Om hem 
heen wordt zo nu en dan een brokje 
opgeslokt, maar een echte feeding 
frenzy is het (nog) niet.

NOODWEER OP KOMST
Na een minuut of veertig komt Jim-
my met een kleine omweg onze 
kant op getrappeld voor een kor-
te update. “Zoals je ziet aast de vis 
maar mondjesmaat. Het lijkt erop 
dat dit groepje met dit warme, be-
nauwde weer vooral ligt te zonnen. 
Daarom heb ik verderop ook wat 
handjes brokken gestrooid om te 
kijken of daar meer actie op komt.” 
De weersvoorspelling stemt hem 

in ieder geval hoopvol. Er is een 
weersomslag op komst met in de 
avond kans op veel regen en wind. 
“Meestal is broeierig weer erg goed. 
Voordat het noodweer losbarst kan 
het onder water al flink los gaan. 
Ik weet zeker dat de vis richting de 
avond meer gaat azen”, zegt hij zelf-
verzekerd.

GROTE PLONZEN
Als op de verder gelegen ‘voerplek’ 
een aantal vissen duidelijk op de 
brokken komt, stapt Jimmy snel 
weer in zijn bootje. “Dit gaat hem 
worden, let maar op”, zegt hij ter-
wijl hij zo snel als mogelijk naar de 
azende vis trappelt. De karpers be- >>

‘ VANUIT DE BELLYBOAT 
VANG IK VAAK JUIST DE 
WAT GROTERE VISSEN – 
MOGELIJK DAT DIE ZICH 
AAN HET OPPERVLAK 
VEILIGER WANEN’

‘Opnieuw inwerpen 
en zelfs onverhoopt 

misslaan verstoort de 
vissen niet’
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steden weder-
om geen enkele 
aandacht aan 

de opblaasbare 
‘eend’ die boven 

hen ligt. De vis is nu 
echt los: zelfs op de kant 

hoor je de grote plonzen van kar-
pers die het aas met veel geweld 
van het oppervlak slurpen. Omdat 
de brokken door de wind flink uit 
elkaar zijn gedreven, is het nu voor-
al een kwestie van de juiste timing 
om het haakaas op de goede plek te 
leggen. Na een worp of tien is het 
raak, vlak naast de bellyboat wordt 
zijn brok gegrepen en begint het 
spektakel van de dril. 

OP SLEEPTOUW
Aangezien er op het wijd geen en-
kel obstakel is, heeft de vis alle 
ruimte om zijn krachten te tonen. 
Jimmy wordt door de karper soms 
letterlijk op sleeptouw genomen. 
Terwijl de vis keer op keer meters 
lijn van de molen rost, komt Jimmy 
langzaam onze kant op. “Dit is een 

hele goeie”, jubelt hij vanaf het wa-
ter. Ondertussen draait hij constant 
met de vis mee om te voorkomen 
dat de karper onder zijn bellyboat 
doorschiet. “Je moet zorgen dat de 
hoek tussen de hengeltop, lijn en vis 
niet te scherp wordt. Anders heb je 
kans dat je haak losschiet”, verklaart 
hij dit meedraaien met de vis later. 
Als de schubkarper na een bloed-
stollend kwartier drillen eindelijk in 
het net ligt, schalt er een vreugde-
kreet over het water.

PUNTGAVE SCHUB
Eenmaal op de kant, pakt Jimmy 
snel zijn unster tevoorschijn. “Nor-
maliter ben ik niet zo van het we-
gen, maar deze vis is voor dit water 
een wel heel mooi exemplaar.” De 
puntgave schub blijkt ruim 28 pond 
te wegen. “Dat is op deze plas voor 
mij een record. Mijn dag kan niet 
meer stuk”, juicht Jimmy als hij met 
een big smile voor de fotograaf po-
seert. Wanneer de vis is teruggezet 
en we de plaatjes bekijken, zoomt 
Jimmy in op de verschillen in vis-

technieken en vangsten. “Statisch 
vang je op deze zandafgraving met 
name vissen van 8 tot 16 pond. Van-
uit de bellyboat vang ik juist de gro-
tere exemplaren. Mogelijk voelen 
deze vissen zich aan het oppervlak 
veiliger op dit drukbeviste water.”

VEEL VOORDELEN
Daarmee stipt hij meteen het groot-
ste voordeel van het oppervlaktevis-
sen vanuit de ‘belly’ aan. “Je kunt je 
brokken aanbieden op plekken waar 
geen kantvisser bij kan komen. De 
bellyboat maakt niet tot nauwelijks 
bereik- en bevisbare wateren ineens 
wél interessant. Denk aan klein en 
groot water met veel oeverbegroei-
ing, veel waterplanten of zeer lang-
zaam aflopende taluds.” Zelf vist hij 
het liefst op mooie en ietwat afgele-
gen plassen, maar hij is ervan over-
tuigd dat deze aanpak vrijwel over-
al succesvol is. “Het kan soms even 
duren, maar uiteindelijk komt de 
karper altijd op de brokken af. Die 
geven zo’n geurspoor af dat ze dit 
vroeg of laat vanzelf oppikken.”

Vissend vanuit de bellyboat kun 
je met relatief licht materiaal 
aan de slag. “Je vist doorgaans 
wat verder uit de kant en daar-
door ook niet zo snel in de buurt 
van obstakels. Kies daarom voor 
een niet te lange hengel (tot 
3.30 meter) met een mooie pa-
rabolische actie. Zo geniet je nog 
meer van de dril, die sowieso al 
heel gaaf is vanuit de bellyboat.” 
Doordat je dicht op het water 
en de vis zit, raadt Jimmy een 
drijvend schepnet met een korte 
steel aan. “Dat scheelt een hoop 
gehannes bij het landen van de 
vis. Kleinere vissen schep en ont-
haak ik trouwens gewoon op de 
plas, dan hoef je niet helemaal 
naar de kant te trappelen.” 
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>> LICHT MATERIAAL

Bij deze visserij kun 
je met weinig en 

relatief licht materiaal 
aan de slag


