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TEKST ED STOOP FOTOGRAFIE ONNO TERLOUW

Meestal krijgt Ed een vraag van een Visblad-lezer voor deze rubriek, 
maar dit keer zijn de rollen omgekeerd. Nu heeft Ed namelijk een vraag – 
meer dan één zelfs. Die stelt hij niet aan de eerste de beste, maar aan 
Arjan Klop en Jurgen Spierings. Deze twee topvissers hebben onlangs 
namens Nederland deelgenomen aan Fish ‘O’ Mania International in het 
Engelse Whitmore.
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Ed keek mee bij de trainingen van Arjan Klop en Jurgen Spierings in voorbereiding op Fish ‘O’ Mania International. Bekijk de video op www.hetvisblad.nl.
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VIJVERVISSEN DOE JE ZO
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H et is hoogzomer en 
het mooiste weer 
van de wereld als 

ik mijn feederhengel uitwerp 
in een van de visvijvers van 
de Cudmore Fisheries. Daar 
gaat Fish ‘O’ Mania Internati-
onal, de meeste prestigieuze 
viswedstrijd van Engeland, 
plaatsvinden. Maar wat ik ook 
probeer en hoeveel karpers ik 
ook overal zie zwemmen; er 
gebeurt vrijwel niets. Op een 
enkele brasempje na blijft het 
stil – de vangst van een met 
algen bedekte hengel plus 
molen die ik bij de eerste de 
beste worp  uit het water takel 
tel ik maar even niet mee. Mijn 
buren Arjan en Jurgen, die 
samen met  de coaches Jan van 
Schendel en Jack Valkenburg 
flink aan het trainen zijn voor 
de wedstrijd, vangen echter de 
ene na de andere vis: voorn en 
brasem, maar ook karper, zeelt 
en zelfs barbeel.

SpElbREKER
Al snel ben ik er achter dat het 
warme weer en de hoge wa-
tertemperatuur de spelbrekers 
moeten zijn. Die drijven de 
vis naar de bovenste water-
laag, zodat er op de bodem 
nauwelijks nog wordt geaast. 
Aangezien Arjan en Jurgen 
uitsluitend met dobbers vissen 
– dit zijn ze verplicht volgens 
het internationale reglement 
dat ook bij Fish ‘O’ Mania geldt 
– vangen zij wel volop vis. Een 
dobber kun je immers zonder 
probleem een eind richting de 
haak schuiven, zodat je tussen 
water en wind – en indien no-
dig nog ondieper – kunt vissen. 
Dat gaat je met een voerkorf 

echt niet lukken. De feederhen-
gel leg ik dus snel opzij om bij 
onze toppers aan te schuiven 
en van hen te horen hoe ik het 
beste met de vaste hengel op 
dit soort vijvers, die we ook 
steeds vaker in Nederland zien, 
kan vissen.

StERK EN ‘StIEK’
Arjan en Jurgen vissen met 
allround vaste wedstrijdhen-
gels tot wel 13 meter lang die 
speciaal zijn ontwikkeld voor 
het zware werk – ‘vaste karper-
hengels’ die tegen een stootje 
kunnen. De doorsnee vijvervis-
ser zal ruimschoots voldoende 
hebben aan een extra sterke 
hengel van maximaal 10 of 
11 meter. Die 13 meter betreft 
namelijk de maximale hengel-
lengte die bij internationale 
viswedstrijden is toegestaan. 
In deze hengels komt altijd to-
pelastiek, en nog vaker elastiek 
in twee delen van de hengel. 
Dit omdat de toppen vaak voor 
meer dan de helft moeten wor-
den afgezaagd om het dikke 
elastiek door te kunnen laten. 
Vissen met de vaste stok op 
karper doe je op zijn minst met 

elastiek maat 8, maar vaker 
nog nummer 10. Zou je dun-
ner gaan, dan heb je niets in te 
brengen bij een beetje karper 
van formaat. Daarbij hebben 
Arjan en Jurgen verschillende 
extra-sterke opzetstukken of 

topsets met verschillende 
maten elastiek en daaraan 
weer aan verschillende tuigjes 
paraat. Tuigen voor ondiep 
vissen, voor het vissen op de 
bodem, voor het vissen onder 
de kant en ga zo maar door.

StERK EN FIJN
In vijvers waar veel karpers 
en andere krachtpatsers zijn 
uitgezet, vis je vanzelfspre-
kend niet met 10/00 lijntjes. 
Onze twee zeer ervaren 
wedstrijdcracks waagden het 
erop met een 15/00 hoofdlijn 
en 13/00 onderlijn, maar 
mijn advies aan jullie is om 
toch minstens voor 16/00 te 
kiezen. Zelf ga ik namelijk 
ook zeker niet dunner. Op 
de lijn komen kleine relatief 
korte dobbers: karpervijvers 
die geschikt zijn voor de 
vaste hengel zijn meestal 
niet dieper dan anderhalve 
meter en kennen hooguit wat 
bovenstroom door de wind. 
Dobbers hoeven daarom 
niet zwaarder te zijn dan 1 
tot 1,5 gram, maar de keuze 
zal eerder nog vallen op 0,5 
gram of nóg lichter. Vijvervis-
sen, zeker vijverkarpers, zijn 
namelijk bijzonder slim en 
moet je zo geraffineerd moge-
lijk benaderen. Dat doe je dus 
niet met kabeldikke lijnen, 
plompe dobbers en krammen 
van haken.

Ed ging dit keer in de leer bij 
Jurgen Spierings en Arjan Klop. 

bij Fish ‘O’ Mania hadden Arjan en Jurgen diverse topsets met verschillende 

maten elastiek en daaraan weer aan verschillende tuigjes paraat.

het is ook verstandig om stijf tegen de kant een voerplek te maken en die te bevissen zodra je er 
activiteit van vis bespeurt.
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KORtE OpSlAG
Waar je bij het vissen met de 
vaste hengel op witvis normaal 
gesproken zelden voor een 
extreem korte opslag kiest, 
lieten Jurgen en Arjan mij 
bij het vijvervissen op karper 
opslagjes zien die vaak niet 
eens de 40 cm haalden. Zo 
kun je supersnel en adequaat 
op beten reageren. Die slimme 
vijverkarpers kunnen namelijk 
razendsnel het aas pakken en 
weer loslaten. Dit vraagt om 
een snelle reactie van de sport-
visser. Met een lange opslag 
ben je dan vaak al te laat. Su-
perkorte opslagen van niet al te 
dunne lijnen zullen bovendien 
zelden ernstig in de war raken 
wanneer er bijvoorbeeld een 
vis wordt gelost. En voor het 
drillen van een karper is geen 
lang stuk nylonlijn vereist. Het 
merendeel van de kracht om 
de vis af te stoppen moet uit de 
buigzaamheid van de hengel 
en in het bijzonder de rek van 
het elastiek komen. 

AAS EN VOER
Kweekvis zoals karpers, zeel-
ten en kruiskarpers worden 
grootgebracht met pellets 
op basis van vismeel. Dat 
betekent dat je in de speciale 
karpervijvers ook het beste 
met pellets en lokvoer met vis-
meel kunt voeren. Al zullen de 
vissen ook echt hun neus niet 
ophalen voor een eenvoudig 
lokvoer van broodmeel, maïs 
en koekmeel. Arjan tipte mij 

dat speciale, zachte karperpel-
lets het als aas dikwijls erg 
goed doen in vijvers. Maar 
met maden – levend, maar 
evengoed verzopen en dood 
– lukt het soms ook. Evenals 
met madepoppen (casters), 
maïs en niet te vergeten hele 
wormen en stukjes (koppen) 
van wormen. Tijdens Fish ‘O’ 
Mania International waren 
pellets trouwens verboden en 
de deelnemers aangewezen 
op natuurlijke aassoorten als 
maden, wormen, casters, maïs 
en gekiemde hennep.

Op DE bODEM
Vis je met de vaste 
hengel in de Cudmore 
Fisheries en in (com-
merciële)  Nederlandse 
karpervijvers, dan 
zijn drie plaatsen van 
belang. Is het niet te 
warm en aast de vis 
op de bodem, dan 
moet je daar zeker een 
voerplek aanleggen. 
En die voortdurend 
bijhouden door te 
voeren met datgene 
wat je ook als aas aan 
de haak gebruikt. Dat 
kan door middel van 
een werppijp omdat 
de katapult in Neder-
land nu eenmaal ver-
boden is, en anders 
met behulp van een 
voercup aan het eind 
van de hengel. Het 
handigste daarbij 

is een kleine cup die je zo op 
de hengel kunt drukken en 
tijdens het vissen op de hengel 
blijft zitten. Op die manier kun 
je voortdurend pallets, maden, 
casters en wat dies meer zij op 
de plek brengen en daar ook 
meteen je tuigje met aas laten 
zakken.

ONDIEp VISSEN
Tref je erg warm weer aan de 
vijver en/of heeft het water een 
hoge temperatuur, dan kan 
de karper – maar ook an-
dere vis – soms massaal in de 
bovenste waterlaag azen. Dat 

is dan de plek waar je moet 
vissen. Daarbij zal je de vis nóg 
actiever dan bij het bodemvis-
sen bezig moeten houden, 
dus dat betekent met grote 
regelmaat aas en voer brengen. 
Jurgen demonstreerde mij het 
vaste voercupje op de hengel-
top. Voor elke inzet werd dat 
gevuld met casters afgewisseld 
met dode maden of maïs. Dit 
geheel werd dan weer afgedekt 
met een laagje los lokvoer. 
Hengel op lengte brengen, 
cupje even leegtikken, tuigje 
er recht boven laten zakken en 
bam.. Weer een karper!

ONDER DE KANt
Bij het vijvervissen moet je 
ook zeker stijf tegen de kant 
een voerplek maken. Soms 
is 50 cm van de oever af al 
voldoende. Natuurlijk moet 
je muisstil zijn en niet recht 
voor je voeten vissen, maar 
enkele meters naar links of 
naar rechts. Door daar steeds 
wat voer en aas te brengen, 
zul je zien dat juist de grootste 
vissen daar uiteindelijk komen 
azen. Vooral als je regelma-
tig een flinke cup  los (dus 
wolkend) lokvoer heel zachtjes 
op de plek deponeert. Zie je na 
verloop van tijd dikke luchtbel-
len, kolken of  opwervelende 
modder; dan weet je dat de 
karpers zijn gearriveerd en 
kan de volgende etappe van 
het feest beginnen.

Jurgen Spierings in de slag met de eerste 

vis die hij ving: een karper van 3,7 kilo.  

Maïs, casters, maden, wormen en hennep vormden de ingrediënten die tijdens het voeren werden bijgecupt.


