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OLD 
SOLDIERS 

NEVER 
DIE

WEERZIEN 
MET ED STOOP

Wie dacht dat Ed Stoop (70) na te zijn 
gestopt met VIS TV ook zijn hengels aan 
de wilgen zou hangen, heeft het mis. De 

Hagenees vist sinds hij ruim vier jaar 
geleden met pensioen ging meer dan ooit 
(zo’n vier à vijf dagen per week). Dat doet 
hij vooral met de vaste hengel op karper. 
We zochten de voormalig viscoryfee op 
aan de waterkant en noteerden zijn tips 

voor deze actieve en leuke visserij.
TEKST: ROBERT DE WILT > FOTOGRAFIE: SANDER BOER
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Karpervissen met de vaste stok wordt 
vooral aan de zogenoemde ‘commer-
cials’ gedaan. Ed doet dit echter op de 
doodordinaire sloten en plasjes rond 
Den Haag. Wateren waar door ver-
enigingen karper is uitgezet of waar 

Cyprinus carpio zich op natuurlijke wijze heeft voort-
geplant. In dit type water kun je volgens Stoop met de 
vaste stok fantastische sport beleven. “Ik heb al karper 
van 10 cm tot zelfs 10 kilo gevangen, in water dat vaak 
amper een halve meter diep is.”

SLANKE SCHUBS
Ook in het plasje in Midden-Delfland waar we vandaag 
zijn neergestreken miegelt het van de karpertjes. Duide-
lijk is dat de zachte winters, warme zomers en lage roof-
visstand hier hebben gezorgd voor de nodige natuur-
lijke aanwas. “Dit zijn wateren waar je met je 3-ponds 
karperhengels en rodpod niks te zoeken hebt. Terwijl 
er met de voerkorf of een dobbertje zoveel plezier valt 
te beleven. Niet die hoge, bonkige uitzetkarpers, maar 
slanke en vooral supersterke schubkarpertjes”, zegt 
Stoop terwijl hij zijn spullen uitpakt. 

13 METER
De vaste hengel die Ed speciaal voor dit werk heeft aan-
geschaft is de 13 meter lange Euro Carp van Preston. “Al 
vis ik er zelden op de volledige lengte mee. Toch kan 

al dat ik op school even ijverig zou zijn, maar daarin 
werden ze helaas teleurgesteld”, klinkt het droog.

‘STATISCH’ 
Karpervissen met de vaste stok kan ook prima met een 
stoeltje, maar doet Ed vanaf een viskist met daaraan 
alle denkbare toeters en bellen. En op een vooraf ge-
kozen stek. Dat is ook meteen het enige dat je statisch 
kunt noemen, want verder is het één en al actie met het 
voortdurend aanvoeren van drie voerplekjes: links en 
rechts bij de kant en één op acht meter recht voor hem. 
Stoop: “Je moet je kansen spreiden en zal raar staan te 
kijken, maar juist de grootste karpers komen het aas 
straks bijna uit je handen eten!”

MAÏS, PELLETS, DEEG 
Ed’s aaskeuze is simpel: “Expander pellets. Dat zijn har-
de, 6 mm dikke pellets die zacht worden en uitzetten 
in een bakje water. In mijn optiek het beste aas voor 
de karper. Al halen giebel, zeelt en brasem er ook be-
paald de neus niet voor op. Lukt het niet met een pellet, 
dan heb ik ook altijd nog een blikje zoete maïs bij me. 
En tegenwoordig ook speciaal karperdeeg dat we ge-
heel in stijl van het ver-Engelste Nederlands paste noe-
men.” Lukt het ook daar niet mee, dan resten de good 
old wormen en maden. Het lokvoer bestaat uit wat vis-
meelvoer. “Eén bol per plek om mee te beginnen. Dat is 
vaak meer dan voldoende en je kunt altijd nog bijvoe-

zich altijd een situatie voordoen waarbij de karper zich 
aan de overkant van een sloot ophoudt en je die leng-
te wel nodig hebt.” Belangrijker zijn Ed’s topsets. “Ik ge-
bruik tweedelige Roller Pulla kits, waar elastiek door-
heen gaat. Dankzij dit vernuftige systeem kun je het 
elastiek strakker trekken naarmate de dril vordert”, legt 
Stoop uit. Hij heeft kits in verschillende diktes elastiek 
mee, afhankelijk van het te verwachten formaat kar-
per en om eventuele obstakels in het water het hoofd 
te kunnen bieden. Zijn jongste aanschaf zijn – naast de 
gewone, donkere kits – twee lichtgrijze topsets. “Om-
dat die volgens de nieuwste theorie minder schaduw op 
het water werpen. Tja, een mens is nooit te oud om te 
leren”, grapt de voormalig VIS TV-presentator.

VIS TV ALS ORIGINE
Hij vertelt dat zijn enthousiasme voor deze visserij 
eigenlijk door VIS TV is begonnen. “Toen ik en Mar-
co ooit aan een commerciële karpervijver in Brabant 
neerstreken. En later visten we in die regio aan een 
verenigingswater op karper en kruiskarper. Daar ont-
dekte ik hoe fantastisch leuk dat vaste stokvissen op 
karpertjes is.” Vervolgens bleek YouTube bijna uit zijn 
voegen te barsten van de informatieve filmpjes over 
deze manier van vissen en was de inmiddels 70-ja-
rige Hagenees de afgelopen tijd nog even leergierig 
als in zijn jonge jaren – mits het op vissen aankomt. 
“Niet voor niets wensten mijn ouders lang geleden 

INGEZOOMD 

Overal waar 
 karpertjes zijn 
 uitgezet of  
sprake is van 
 natuurlijke 
 aanwas, zit  
je goed.

Eén bolletje vismeelvoer per plek is prima om mee te beginnen.  
Cup wel regelmatig een handje pellets bij.

Cup regelmatig 
2 of 4 mm 
voerpellets bij.

Ed’s favoriete 
aas is een 
expander 
pellet of een 
maïskorrel.

Gebruik sterke, 
korte dobbers 
van 0,3 tot  
0,6 gram. 

Neem topsets 
met elastiek in 
verschillende 
diktes mee.

Via een dacron 
connector 
verbindt Ed de 
hoofdlijn aan 
het elastiek.
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ren.” Daarbij strooit hij nog een paar handjes 2 en 4 mm 
voerpellets plus wat maïskorrels.  Zodra er tuigjes aan 
de pulla sets zijn gemonteerd, kan het feest beginnen.

AANGEPASTE TUIGJES
Dat karpertuigjes voor de vaste stok tegen een stootje 
moeten kunnen, moge duidelijk zijn. Op dit parkplasje 
van krap 2 hectare kiest Ed voor een 21/00 nylon hoofd-
lijn. Aan de 19/00 onderlijn van 20 cm hangt een ste-
vig karperhaakje nummer 14. Best zwaar, maar dit van-
wege een boom op links waarvan de takken behoorlijk 
diep in het water hangen. Een prachtstek voor karpers, 
maar ook een magnifieke vluchtroute. “Afhankelijk van 
de waterdiepte zijn mijn tuigjes altijd zo lang dat bo-
ven de dobber hooguit een meter, maar liever nog een 
halve meter lijn rest – oftewel een korte opslag.” Om te 
zorgen dat de lijn boven de pen niet drijft, heeft Ed daar 
nog twee piepkleine hagels op aangebracht (backshots).

ELASTIEKTOPPEN
Uit een flinke bos topsets kiest Ed er een 
met elastiek nummer 17 (2,7 mm) – 
het op één na dikste hybride-elastiek 
dat er bestaat. Zijn de meeste com-
merciële karperputten namelijk vrij 
van allerlei obstakels, hier hebben 
we met die boomtakken te maken 
en kunnen waterlelies of een riet-
kraag evengoed voor problemen zor-
gen. “Dan heb je gewoon dik ‘stiek’ nodig 
om een wegvluchtende karper te blokken”, 
klinkt het ter verklaring. “Voor de verbinding 
tussen vislijn en elastiek geef ik trouwens de voorkeur 
aan een dacron connector.”

BRUISPLAKKAAT
Amper heeft Ed met de voercup wat lokvoer op zijn 
plek gebracht of er verschijnen al belletjes ten teken 
dat er vis begint te azen. “Misschien is het karper, maar 
dit kan ook brasem, giebel of zeelt zijn.” Op elk van de 
drie voerplekken – die Ed heel frequent van wat pellets 
en maïs blijft voorzien – zijn nu bellen te zien. Rechts 
en vlakbij de kant zelfs een heel bruisplakkaat, alsof ie-

Vis met een korte opslag van een halve tot hooguit een meter             Met een Roller Pulla kit kun je het elastiek handmatig aantrekken naarmate de dril vordert.

‘IK HEB ZE  
AL VAN 10 CM 

TOT 10 KILO 
GEVANGEN  

OP DIT SOORT 
PLASJES EN 

SLOTEN’

mand een pak wasmiddel in het water heeft gekiept. 
“Alleen een vis van formaat kan voor zoveel ‘bruis’ zor-
gen!” Maar als de pen prachtig wegzakt en Ed aan-
tikt, komt het elastiek amper uit de hengeltop. Logisch, 
want de schubkarper die zich in de expander pellet 
heeft vergist meet niet veel meer dan 20 cm. “Een visje 
dat vorig jaar is geboren”, schat Ed in. Het mini-giebel-
tje dat even later volgt is ook een eerstejaars. 

BUNGEEJUMPEN
“Maar waar klein spul zit, zwemt ook grote vis”, zegt 
Stoop hoopvol. Dat blijkt: het dikke gele elastiek vliegt 
even later binnen een seconde meters uit de hengel. De 
scene doet ergens wat denken aan bungeejumpen, zij 
het nu in horizontale richting. Ed moet alle zeilen bij-
zetten om de vluchtende karper bij de boomtakken weg 
te houden. Met circa twee kilo blijkt het uiteindelijk 
geen reus. “Maar gram voor gram één bonk explosieve 

oerkracht. Dan bewijst dit pulla-systeem – waar-
mee je het elastiek tijdens de dril handma-

tig strakker kunt trekken – absoluut zijn 
dienst.” Ook als een tweede, iets grotere 

schubkarper zich meldt. De beet zit er 
nu goed in en naast mini-karpers en 
wat grotere exemplaren melden zich 
inmiddels ook giebels van formaat.  

ZO VADER, ZO ZOON 
We begrijpen nu waarom Ed zo ver-

slingerd is geraakt aan het ‘witvissen op 
karpertjes’ en dit tegenwoordig meerde-

re keren per week doet. Ook dat hij na meer dan 
twintig jaar VIS TV een aantal disciplines – zoals het 
zeevissen – min of meer heeft laten varen. “Je kunt niet 
alles doen en zeker niet als je iets goed wilt doen. Op 
karper vissen met de vaste hengel is namelijk zo leuk 
en vraagt zoveel inzet en vaardigheid dat er weinig 
ruimte rest voor andere visserijen.” En in navolging van 
zijn vader Aat – die vorig jaar oktober op 96-jarige leef-
tijd overleed, maar tot zijn 94e nog zes dagen per week 
viste – hoopt ook zoon Ed dit spelletje tot in lengte van 
dagen vol te kunnen houden. “Old soldiers never die!”, 
besluit Ed met een knipoog.


