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De in Flevoland gelegen Lage Vaart is niet voor 
niets een van de populairste sportviswateren 

van de provincie. Dat je aan dit water onder 
meer uitstekend terecht kan voor het statisch 

vissen op karper en hoe hij dat aanpakt, laat 
Nick Muller (38) op een zomerochtend zien.
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‘STATISCH’ 
AAN DE 
LAGE VAART

nuut de linker beetverklikker be-
gint te piepen. Even later hangt 
Nick flink in zijn hengel en snijdt 
de lijn op een meter of veertig af-
stand door het water. “Zie je hoe hij 
naar het midden zwemt?”, meldt 
Nick wijzend op het zijkanaal aan 
de overzijde. Niet veel later geeft de 
forse schubkarper zich gewonnen 
en dirigeert Nick de vis naar het rui-
me landingsnet. “Zo, dat is drie.”

VERSCHOLEN IN HET RIET
“Zó goed maak ik het echt zelden 
mee hoor”, meldt Nick met een gro-
te grijns zodra de vis weer zwemt. 
“Misschien dat het komt door de 
luchtdrukverandering en de re-
gen van gisteravond na een lange, 
droge periode. Zo’n omslag doet de 

 “Het ging fantastisch 
vannacht: twee 
karpers, vier bra-
sems en een giebel”, 
meldt Nick met een 

grijns en lichte wallen onder zijn 
ogen nadat de navigatie ons naar 
de rand van een bedrijvenpark bij 
Dronten heeft gebracht. Dat Nick 
ook vannacht al heeft gevist, was 
vooral om zeker te zijn van zijn stek. 
“In mijn eentje vis ik niet zo vaak, 
meestal ga ik met een maatje.” Ach-
ter een smalle doorgang in het riet 
zien we links de hengels en rechts 
een kletsnatte onthaakmat. “Ja, daar 
lag de laatste vis een half uurtje ge-
leden nog op. Het loopt echt als een 
tierelier.” Dat de vis nog steeds vol-
op aast, blijkt als na nog geen mi-

vis soms goed.” Dat de Lage Vaart 
überhaupt populair is onder stati-
sche karpervissers, zit hem volgens 
Nick in een combinatie van zaken, 
waaronder het grote bestand aan 
mooie ‘schubs’ en de overzichtelijk-
heid van het water. “Zwaar of inge-
wikkeld vissen is hier zelden nodig: 
de diepte is vrijwel overal een meter 
of vier en nergens is het water ál te 
breed, waardoor je met gewichten 
van pakweg tachtig gram vrijwel 
altijd goed zit. Nachtvissen is bijna 
overal toegestaan – check wel al-
tijd van tevoren de VISplanner app 
– en de stekken zijn veelal ruim op-
gezet. Als je net als hier verscholen 
zit in het riet, kun je je heerlijk te-
rugtrekken achter je rodpod en he-
lemaal opgaan in je visserij. Dat is 
precies wat je wilt met statisch vis-
sen. De karper laat zich ook niet al 
te moeilijk vangen, al zijn de groot-
ste exemplaren – op dit water vis-
sen van een kleine twintig kilo – na-
tuurlijk slimmer en schuwer.”

ALTIJD VISVRIENDELIJK
Dat Nick zijn visserij graag overzich-
telijk houdt, is onder meer af te zien 
aan zijn set-up. Onder de twee te-
lescopische hengels van 3,5 lbs zit-

Torpedovormige 
schubkarpers van een 
kilo of zeven vormen 
de hoofdmoot aan de 

Lage Vaart
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Een natte brij van geweekte hennep, 
haver, mais, doperwten en kikkererw-
ten dient als voer.

AL EEN PAAR 
MINUTEN NA 
AANKOMST IS 
HET RAAK

Om zijn kansen 
te spreiden vist Nick aan 

één van de rigs met een fel-
rode pop-up – dit type boilie 
zweeft net boven de bodem 
waardoor de haak er mooi 

onder komt te hangen

ten molens met fel paarse 28/00 
nylon lijn. “Deze jongens zijn nogal 
fors omdat ik zou meedoen aan het 
WK Selectieteam, maar aan de Lage 
Vaart is een 4000 of 5000 formaat 
eigenlijk voldoende”, aldus Nick. 
“Belangrijker zijn een goede slip en 
eventueel een baitrunner, zodat de 
vis er bij een aanbeet vandoor kan 
gaan.” Nick gebruikt aan één hen-
gel een standaard rig en aan de an-
dere een zogenaamde Ronnie rig, 
waarmee de vis meer in de onderlip 
wordt gehaakt dan opzij in de bek. 
“Maar dat soort zaken vind ik de-
tails. Ik hecht er veel meer waarde 
aan dat een gehaakte vis het werp-
gewicht kan losschudden wanneer 
de hoofdlijn knapt tijdens de dril. 
Dat is voor mij zelfs een absolute 
voorwaarde bij elke soort rig die ik 
gebruik. Ik vis altijd visvriendelijk.”

ALLESETERS
Gevraagd naar zijn aas en voer 
grijpt Nick naar de emmers pal 
naast hem. In de ene zit een klein 
restant boilies – oranje van 18 mm 
op insectenbasis en donkerrode van 
15 mm gemaakt van vismeel – en 
in de andere een natte brij van ge-
weekte hennep, haver, mais, dop-
erwten en kikkererwten. “De hen-
nep laat ik altijd twaalf uur weken 
en daarna een uurtje koken op een 
gaspitje in de schuur. De rest komt 
gewoon uit blik. De emmer zat aar-
dig vol maar inmiddels is het niet 
veel meer zoals je ziet, want het 
overgrote deel is er vannacht al 
doorheen gegaan. Op den duur ben 
ik maar gestopt met voeren om nog 
wat over te houden voor de foto’s”, 
klinkt het grappend. Bij een volgen-
de worp belandt het werpgewicht 
met een plons pal voor de welig tie-
rende bramenstruiken op de ande-
re oever, nog nét in de hoofdvaart. 
De vraag rijst waarom hij juist daar 
zijn stek kiest. “Op plekken met 
overhangende struiken zoeken kar-

pers veel naar voedsel, variërend 
van vruchten en insecten die in het 
water vallen tot voedseldeeltjes 
die met de lichte stroming worden 
meegevoerd. Ze eten alles.”

FLUORESCERENDE POP-UP
Al na een kwartiertje komt de wa-
ker wéér omhoog en zoeft de lijn 
van de spoel. Nick stapt rustig naar 
voren, draait de slip dicht en begint 
met de dril. Dit keer lijkt een kleine-
re karper het aas te hebben gepakt: 
de hengel gaat beduidend minder 
krom en de vis komt sneller dichter-
bij. “Maar het kan ook een brasem 
zijn hoor. Er zwemmen hier vloer-
matten tot 70 à 80 centimeter die 
bepaald niet vies zijn van een boi-
lie”, waarschuwt Nick. Juist zodra we 
een glimp van de vis opvangen en 
zien dat het ‘gewoon’ een kleinere 
schubkarper betreft, duikt Nick opzij 
en zoeft de rig over zijn schouder het 
riet in. Los! “Dat kun je krijgen als ze 
met het werpgewicht blijven schud-
den – zo werken ze de haak dan uit 
hun bek. Hoort erbij, gebeurt vaker”, 
aldus Nick, die geen moment onder 
de indruk lijkt van het voorval. Op 
de hair bij de haak zit nog steeds de 
fluorescerende oranje boilie. “Een 
pop-up”, bevestigt Nick desgevraagd. 
“Niet met een speciale reden, maar 
ik spreid mijn kansen gewoon graag 
om te ontdekken wat het beste 
werkt. Vandaag aast de vis zo mak-
kelijk dat het allemaal niet veel lijkt 
uit te maken wat je doet.”

SCHEEPVAART
Bij het passeren van een sloep, om-
streeks tienen, rijst de vraag hoe 
druk en storend het scheepvaart-
verkeer hier is. “Dat valt reuze mee”, 
bezweert Nick, die al zo’n twintig 
jaar op karper vist en de Lage Vaart 
als zijn broekzak kent. “Zie je die 
zijtak aan de overkant? Dat is een 
oude havenkom en vanuit de lood-
sen die daaraan grenzen, werden 
vroeger veel aardappelen en ande-
re landbouwgewassen over het wa-
ter getransporteerd. Daardoor had 
je destijds ook meer zware scheep-
vaart.” Nick legt uit dat de bulk van 
de boten nu uit pleziervaart bestaat 
en dat het daarmee op mooie week-
enddagen in de zomer wel druk kan 
zijn. “Dan is het ook zaak om daar 
met je lijn(en) op te letten, bijvoor-
beeld door het gebruik van een top-
lood (waardoor je lijn dieper door 
het water loopt, onder de scheep-
vaart door) of door een ruime bocht 
in je lijn te houden waardoor die 
kan zinken. Je kunt er natuurlijk ook 
voor kiezen om onder je eigen kant 
te vissen. Er zijn stekken te over die 
zich daar perfect voor lenen.”

ALLROUND WATER
Als infrastructureel toezichthou-
der van de provincie Flevoland is 
Nick niet alleen bekend met de Lage 
Vaart, maar kent hij vrijwel alle we-
gen en wateren in de provincie. 
Mede daarom gaf de geboren Le-
lystedeling zichzelf op voor de wa-
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WERPGEWICHTEN
Omdat Nick graag knutselt en 
het gebruik van lood zoveel 
mogelijk wil vermijden, vist hij 
veel met stenen werpgewichten 
die hij zelf fabriceert. “Bij het 
tuincentrum haal ik een hele zak 
in het juiste formaat – variërend 
van tachtig tot honderdtwintig 
gram – en monteer daar vervol-
gens thuis met behulp van kit 
een oogje van ijzerdraad en een 
wartel aan. De grindsteentjes die 
ik in die kit druk vóór het drogen, 
zijn meer voor de sier.” Nick 
is uitermate tevreden over de 
‘prestaties’ van zijn stenen, maar 
erkent dat de oneffen vorm soms 
een nadeel is bij het werpen: op 
grote afstanden zwabbert de 
steen daardoor soms flink en is 
je worp dus minder accuraat. 
Volgens Nick is dit echter geen 
reden om dan maar naar lood 
te grijpen. “Ook van steen en 
andere materialen zijn tegen-
woordig fraai gestroomlijnde 
kant-en-klare producten op de 
markt waarmee je uiterst precies 
kunt werpen.”

terbeheercommissie van Hengel-
sportvereniging Lelystad-Dronten. 
“Onze leden vissen natuurlijk niet 
alleen hier, maar bijvoorbeeld ook 
in de Hoge Vaart en in kleinere slo-
ten en weteringen in de provincie 
– en vrijwel al dat water staat net 
als de wegen met elkaar in verbin-
ding. In de Lage Vaart ter hoogte 
van Lelystad en Almere is de for-
se plantengroei in de zomermaan-
den de laatste jaren een belangrijk 
aandachtspunt waarover we regel-
matig contact hebben met het wa-
terschap en de federatie.” Dat de 
karper – en ook andere vissoorten 
– tegenwoordig uitstekend gedijt in 
de Lage Vaart is voor Nick een goed 
teken. “Om ook spiegelkarper in de 
vaart te krijgen is in 2011 nog een 
uitzetting gedaan, maar het natuur-

lijke bestand is gezond en ook als 
wit- en roofvisser kun je hier uitste-
kend terecht. Je kunt gerust stellen 
dat de Lage Vaart het nummer één 
allround water is van de provincie.”

ZUINIG OP ZIJN
Zzzzzzzzt! Daar gaat de linkerhengel 
alweer. “Volgens mij liggen ze van-
daag massaal in de wachtrij”, grapt 
Nick. Dit keer geeft de vis meer par-
tij en duurt het langer voordat Nick 
hem kan scheppen. Een schitteren-
de, hoger gebouwde schubkarper 
geeft zich dan uiteindelijk toch ge-
wonnen en schittert even later sa-
men met de vanger voor de lens. 
“Dit is denk ik de grootste van de 
sessie”, schat Nick met een tevre-
den glimlach. Tijdens het opruimen 
van de spullen plaatst de specia-
list zijn visserij nog even in per-
spectief. “Mijn jaarlijkse karpertrip 
naar Frankrijk ging dit jaar vanwe-
ge corona niet door, maar zoals je 
ziet heeft Nederland ook heel veel 
prachtig viswater – zowel voor het 
struinend als statisch vissen op kar-
per. Daar moeten we van genieten 
en samen zuinig op zijn.”

Nick zet het geluid van 
zijn beetverklikkers 
zachtjes. “Ik blijf altijd 
dichtbij mijn hengels 
en als ik het nét kan 
horen, is het genoeg.”

‘De karper op de 
Lage Vaart laat zich 

doorgaans goed vangen, 
al zijn de grotere vissen 
wel duidelijk slimmer 

en schuwer’  


