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Ietwat verstopt in het Zeeuws-Vlaamse 
polderlandschap liggen tal van kreken. In veel 

van deze oude zeearmen voert karper nu de 
boventoon. Edwin Stoffels (42) uit Axel laat aan 
de Boschkreek zien hoe hij in dit stukje Zeeland 

de karpervisserij beleeft.
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Over de vangsten hoeven we bij aanvang 
van deze reportage niet in te zitten: de 
buit is al binnen wanneer de reporter en 
de fotograaf bij het eerste ochtendlicht 
aan de oever van de Boschkreek staan. 

“Jullie hebben net de dril gemist”, zegt Edwin wijzend 
op de vis in zijn landingsnet. “Deze schub ging er vlak 
voordat het licht werd met mijn pop-up vandoor.” Uit 
het grote net tovert hij een bescheiden formaat kar-
per van een pond of tien, die afgaand op zijn dikke pens 
ook voor tien boilies heeft gegeten. “De vissen op de 
Zeeuws-Vlaamse kreken groeien over het algemeen vrij 
aardig door, al zwemmen op dit water geen echte bak-
ken rond – 28 pond is hier mijn zwaarste karper. Maar 
ik ben ook niet op zoek naar kilo’s. Vissen doe ik voor 
mijn rust en ontspanning, naast een drukke baan en 
een druk gezinsleven”, zegt de IT’er.

omdat ik ’s ochtends nou niet bepaald gemakkelijk 
mijn bed uitkom”, lacht Edwin.
 
‘DUIKBOOT’
Opstaan voor de vis die in de vroege ochtend het 
aas van de kort onder de kant geviste hengel – waar 
slechts 90 centimeter water staat – verorberde, was 
echter geen enkel probleem. “Deze kwam ook nog 
even op bezoek”, zegt Edwin terwijl hij de sling voor-
zichtig opent. Hieruit komt een breedgeschouderde 
vis met een indrukwekkend grote bek tevoorschijn. 
“Daar passen aardig wat boilies in”, klinkt het met 
veel gevoel voor understatement. De mooie vangst 
krijgt extra glans door de eerste zonnestralen die 
over de Oude Zeedijk heen klimmen en de kreek in 
een zacht ochtendlicht doen baden. “Een beter be-
gin van de dag had ik me niet kunnen wensen”, zegt 
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Edwin 
vist milieu

vriendelijk en 
gebruikt stenen als 

werp gewicht

TREKROUTE
Toch had hij de voorafgaande nacht niet bijster veel 
rust. “Om half twaalf kwam de eerste vis op de lin-
kerhengel, daarna was het zo om de twee uur raak. 
Dat ging van links naar rechts en weer terug”, zegt 
hij met een knikje naar de drie hengels op de rodpod 
voor zijn tent. Een schubkarpertje, twee flinke bra-
sems, twee losschieters – ‘de lijn van de linkerhengel 
loopt in een scherpe hoek weg en als de vis dan di-
rect de kant in duikt is het contact niet optimaal’ – en 
een mooie verrassing in de recovery sling (kortstondig 
bewaarmiddel, red.) even verderop waren het resul-
taat. “Het versterkt mijn vermoeden dat de karpers 
’s nachts uit de met dit water verbonden sloten de 
kreek optrekken om voedsel te zoeken. Richting het 
ochtendgloren volgen ze de omgekeerde route. Daar-
om vis ik hier bij voorkeur ’s nachts. En ook een beetje 

Bij het poseren krijgt de karper het plotsklaps op zijn heupen en 
speert de vis er in een onbewaakt ogenblik vandoor.

“ In tegenstelling tot lood zakt een kiezel niet snel weg in een 
blubberbodem”, stipt Edwin nog een voordeel van stenen aan.
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Edwin tevreden. Bij het poseren voor de terugzetfoto 
krijgt de vis het plotsklaps op zijn heupen en met een 
krachtige staartslag speert hij ervandoor. De brede rug 
blijft gelijk een onderzeeër die gaat duiken een paar me-
ter zichtbaar totdat de karper dieper water bereikt.

OUDE ZEEARMEN
“De meeste kreken zijn vrij ondiep. Gemiddeld staat er 
zo’n anderhalf tot twee meter water”, licht Edwin het 
tafereel toe. “Kreken zijn vaak resten van oude zeear-
men of ontstaan tijdens stormvloeden waarbij dijken 
doorbraken. Deze getijdenkreken en geulen zijn later 
ingepolderd. Ze staan dus niet meer in verbinding met 
de zee, maar het water is er vaak nog wel wat brak. Kar-
per kan hier, in tegenstelling tot veel andere vissoorten, 

echter prima tegen.” In het Zeeuws-Vlaamse landschap 
vallen de meeste kreken niet eens erg op. Desalniet-
temin zijn ze talrijk: de regio Zeeuws-Vlaanderen telt 
meer dan 200 binnendijkse kreken. “Het lastige is dat je 
voor bijna ieder water lid moet zijn van een andere hen-
gelsportvereniging”, zegt Edwin. “In een straal van 15 
minuten rijden rondom mijn woonplaats Axel heb ik al 
tien verschillende vergunningen nodig. Voor de sport-
visser zou het daarom een zegen zijn als verenigingen 
hun viswater landelijk zouden delen door dit in de VIS-
pas op te laten nemen.”

MILIEUVRIENDELIJK
Aangezien de bodem op veel kreken ietwat blubbe-
rig is, vist Edwin hier vrijwel standaard met stenen als 

werpgewicht. “In tegenstelling tot lood zakt een kie-
zel niet snel weg in een blubberbodem. Dat is een groot 
voordeel voor wat betreft de effectiviteit van je rig. Ook 
omdat de vis kiezelstenen niet met gevaar associeert. 
Bovendien kan je de steen in een liquid (op waterba-
sis) leggen zodat deze onder water extra opvalt. Altijd 
handig als je, zoals ik, in de regel instant vist.” Over de 
werpafstand hoef je je volgens hem geen zorgen te ma-
ken. “Mijn rig gooi ik met een steen van 80 gram ge-
makkelijk 80 meter ver weg”, zegt Edwin terwijl hij de 
daad bij het woord voegt en zijn aas aan de overkant 
van de brede kreek in het water belandt. “Voor de door-
snee karpervisserij waarbij het aas met een worp wordt 
weggezet is dat vaak meer dan voldoende. En mocht je 
door pech onverhoopt materiaal verspelen, dan laat je 
tenminste geen giftige stoffen in het milieu achter.” 

OASE VAN RUST
Zo druk als het de voorgaande nacht was, zo stil is het 
deze ochtend. Op een spaarzame piep van een mogelij-
ke lijnzwemmer na zien we nu al enkele uren geen en-
kel teken van leven. “Daar had ik stiekem al een beetje 
rekening mee gehouden – vandaar dat ik gisteravond 
al ben gaan zitten. Maar wie weet wat er nog komt”, 
houdt Edwin de moed erin. Mocht er onverhoopt geen 
vis meer op de kant komen, dan schiet hij sowieso niet 
in de stress. “Welnee joh. Ik heb een mooie sessie gehad 
en mijn visje gevangen. Prima toch?!” Bovendien komt 
hij aan de waterkant helemaal tot rust. “Thuis heb ik 
nog niet het geduld om een reclamefolder in te kijken, 
maar aan het water pak ik er gerust een boek bij dat ik 
vervolgens in rap tempo uitlees. En soms zit ik gewoon 
heerlijk voor me uit te staren en te genieten van de om-
geving.” Dat is hier in het Land van Axel ook geen straf. 
De zeekleipolder is een oase van rust, die slechts wordt 
‘verstoord’ door het gekwetter van de vogels in de riet-
kraag naast de bivvy.

NAGEKOMEN BERICHT
Ruim na de middag staat het verhaal in grote lijnen op 
papier en is het tijd om afscheid te nemen van Edwin. 
“Jammer genoeg heb je niet met eigen ogen kunnen 
zien hoe hard de Zeeuws-Vlaamse kreekkarpers knok-
ken, maar gelukkig staan er wel twee vissen mooi op 
de foto. Na nog een laatste bak koffie ga ik de boel op-
ruimen en ook eens op huis aan.” Zo ongeveer op het 
moment dat ik de Westerscheldetunnel uitrijd, zie ik 
op mijn telefoon een WhatsApp-bericht binnenkomen: 
‘Op de valreep, het schepnet was al opgeruimd’. Daar-
na volgt een foto van een leuke schubkarper in het lan-
dingsnet. “Bij het opruimen pak ik steevast eerst alle 
andere spullen in en laat ik mijn hengels zo lang moge-
lijk liggen. Het gebeurt namelijk wel eens vaker dat zich 
op het allerlaatste moment nog een vis meldt”, meldt 
Edwin naderhand aan de telefoon. 

VISVEILIG
Edwin vist niet alleen milieuvriendelijk, maar 
ook visveilig. “Bij deze onderlijnmontage van 
Pole Position schiet een speciale pin los uit de 
safety clip zodra de vis zich heeft geprikt. De 
steen schuift daarna over de leader, zodat de 
vis het werpgewicht niet meer als contrage-
wicht kan gebruiken om zich van de haak te 
ontdoen.” Aangezien de (loodvrije) leader als 
een lus is bevestigd, kan de vis twee keer zo 
veel lijn nemen. “Aanbeten worden daarom 
sneller en ‘intenser’ geregistreerd, wat mooie 
fluiters en scherp reagerende swingers ople-
vert.” Het belangrijkste voordeel is echter dat 
de karper het hele onderlijnsysteem kwijt-
raakt als de lijn onverhoopt breekt. “De insert 
(bevestiging aan de clip) is van een dusdanig 
formaat dat de leader inclusief voorslagknoop 
hier doorheen kan. Bij lijnbreuk zal de karper 
daarom enkel met de onderlijn achterblijven.”

In Zeeuws-Vlaanderen liggen tal van kreken 
waar je als karpervisser je hart kunt ophalen


