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Terwijl ik dit type bedenk ik dat dit
alweer het laatste hengelnieuws van
het jaar is. Er zijn leuke en minder
leuke dingen gebeurd. 
Ten eerste kregen we een groot com-
pliment voor het organiseren van de
federatieve wedstrijd op 10 septem-
ber j. l. aan de Lage Vaart.
Maar dat kwam dan ook vooral door
een goede ploeg vrijwilligers die daar
twee dagen lang hun vrije tijd in
hadden gestoken! 

Daar zijn wij als bestuur dan ook
trots op. Ik hoop dat we nog lang
met zulke mensen mogen blijven
samenwerken!!!   
Leen en Wout zijn o.a. op nachtcon-
trole geweest met politie Flevoland.
Er werden 32 bekeuringen uitge-
schreven, waarvan de meeste voor
het niet in orde hebben van de pa-
pieren. De controleronde was van
22.00 uur tot ‘s morgens 05.00 uur,
Deze controles zijn absoluut nodig,
het is goed voor het netjes laten ver-
lopen van onze sportvisserij.
Het valt op dat er een hoop mensen
ongeduldig zijn tijdens zo’n con-
trole! Alleen omdat er iets niet is in-
gevuld op een bepaalde tijd.

Ik denk dat ze wel eens vergeten dat
het allemaal vrijwilligers werk is, en
dat er ook nog andere verplichtin-
gen zijn en dat ook wij misschien
liever in dezelfde tijd een hengeltje
zouden uitgooien. Ik hoop dat deze
mensen een beetje meer geduld
kunnen opbrengen, daar het leven
toch al zo gejaagd is.

Inmiddels is de winter competitie al
weer begonnen en wij hopen dat
een ieder weer vis mag vangen. 
Dan wens ik u allemaal een prettig
uiteinde toe, met geluk en gezond-
heid in 2012. Dat het jaar maar goed
en met mooie vis mag beginnen
voor iedereen.

De voorzitter
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UITSLAGEN COMPETITIES 2011
55+ COMPETITIE

Naam Punten Gew./gram
1 Jan Spaan 13 18.130
2 Dries Voogt 15 17.571
3 Foeke Speerstra 16 14.587
4 Gerrit Overmars 21 13.368
5 Evert Bolt 24 10.819
6 Wout Oudshoorn 26 10.560
7 Coen de Jager 27 13.525
8 Geert Wijngaarden 29 11.827
9 Juul Pennings 30 11.244
10 Anton de Vries 37 9.152
11 Harold Hiemcke 38 9.342
12 Klaas Hamminga 47 5.045
13 Frans Jansen 61 4.812
14 Gerard Lokken 64 3.477

NACHTCOMPETITIE

Naam Punten Gew./gram
1 Piet Heijnen 4 156786
2 Henk Kwakkel 7 85220 
3 Eddie Straub 8 131081
4 Paul Demmers 9 135626
5 Ton Pannekeet 13 109418 
6 Gerben v/d Bos 16 74781 
7 Piet Wapstra 17 97347 
8 Rene Veenendaal 18 46542
9 Jaap de Jager 22 61451
10 Henk van Houten 26 54281 
11 Erwin Brugman 26 31621 
12 Rene Doppenberg geen 836 
13 Wout Oudshoorn geen 704
14 Klaas Wapstra geen 0

POldErkAMPIOENsCHAP

Naam Gew. /gram
1 Aad Teuling 2819
2 Hans Sibbing 2434
3 Frans Jansen 2411
4 Ad van Driel 2112
5 Coby de Haan 2085
6 Klaas Wapstra 2059
7 Henk van de Scheur 2014
8 Heiko Stemerding 1870
9 Erwin Brugman 1857
10 Anton de Vries 1789
11 Harald Hiemke 1663
12 Paul Demmers 1557
13 Foeke Speerstra 1501
14 Arie van Erk 1030
15 Joop Sas 943
16 Jaap de Jager 751
17 Peter Roodenburg 711
18 Ed Spaan 685
19 Jeltje Kruize 654
20 Jan Doornbos 548
21 Wout Verweij 503
22 Coen de Jager 268
23 Sjoerd Kuipers 49
24 René Veenendaal 0
24 Jeroen Stemerding 0
24 Rene Doppenberg 0
24 Arjan Stemerding 0
24 Ton Pannekeet 0
24 Henk van Houten 0



DE 24 UUR
VAN LELYSTAD
KARPERWEDSTRIJDVERSLAG

In het voorjaar van 2011 werd ons als
karpercommissie gevraagd of het mo-
gelijk was om eens een karperwed-
strijd voor onze leden te organiseren.
Dat moest lukken en al snel hebben
we een datum geprikt. Het zou het
laatste weekend in het nachtvissei-
zoen worden, zodat we er een mooie,
lange wedstrijd van konden maken.

Omdat dit onze eerste karperwed-
strijd zou worden, probeerden we het
niet direct te groot op te zetten. Alle
koppels konden nu op een overzich-
telijk parcours vissen waar we nor-
maal gesproken goed een visje
konden vangen. Het Geldersdiep was
hiervoor een uitgesproken plek!
Er was gelukkig genoeg animo en al
snel kregen we de eerste aanmeldin-
gen. Op de dag zelf werden de stek-
ken eerlijk verloot en kon iedereen
zich installeren. Zelf had ik samen
met mijn vismaat één van de min-
dere stekken geloot. Achteraf zou
blijken dat dit niks uit zo maken...
Het startsein werd gegeven en het
wachten op een vis begon. Zelf hield
ik me bereikbaar om de vissen te
wegen en te noteren. Superspan-
nend dus, want op ieder moment kon
nu mijn mobiel rinkelen.
Overal werden verschillende tactieken

ingezet en de stekken boden behoor-
lijk veel mogelijkheden in de vorm
van overhangende bomen en brug-
gen.
De avond valt en op een paar brasems
na blijft het angstvallig stil. Er wordt
wel wat groots gevangen in het ka-
naal, echter geen vis, maar een kluis,
door de politie. Een vreemde gewaar-
wording. 
Wanneer ik de volgende ochtend
wakker wordt is mijn mobiel nog
steeds niet gegaan! Er is dus nog
geen karper gevangen. Wel blijven er
brasems op de kant komen en dit
houdt het spannend tot in de laatste
minuut!
Om 12 uur wordt het eindsignaal ge-
geven en kan de prijsuitreiking be-
ginnen. Gelukkig is er voor iedereen
een prijs, zodat niemand met lege
handen naar huis hoeft. De aasfirma
Carp-baits uit Lelystad heeft ons
voorzien van een royale hoeveelheid
boilies en in combinatie met mooie
tassen hebben we een knappe prij-
zentafel! De prijzen besluiten we te
verloten en we sluiten gezellig af.

Het was een visloze, maar toch ge-
slaagde wedstrijd. Daarom hebben
we besloten om voor 2012 ook weer
één of meerdere wedstrijden te orga-
niseren.

Tot volgende jaar!

Ron Bouman
De Karpercommissie
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KARPERCOMMISSIE NIEUWS
We weten niet zeker of dit boekje af-
geleverd wordt voordat de SKP Hoge-
& Lage Vaart oostelijk Flevoland de
aftrap krijgt. Maar we hebben in
ieder geval een datum; 10 december
2011 rond de middag zal de vrachtwa-
gen uit Duitsland, ons Lelystad aan-
doen. Met in de aanhanger hopelijk
prachtig beschubde spiegelkarpers. 
Wij kunnen niet wachten om deze uk-
kies een ‘behouden vaart’ te wensen.

Wat betreft ‘t sierwaterproject: de te-
rugmeldingen blijven binnenstromen,
dank daarvoor maar we kunnen het
niet vaak genoeg zeggen om de men-
sen te blijven aansporen; 
blijven melden aub!

De visjes waren alweer een beetje ge-
groeid. Er zijn echter nogsteeds geen
prijzen gevallen (zie pagina 11 hier-
voor). Blijf ze dus aanmelden! Wie weet
val jij wél in de prijzen.
Wij willen erop attenderen dat men de
vissen op de foto zet met de linkerflank.
De karperkop dus in de RECHTERHAND!

De Karpercommissie

Voor vragen en contact: 
karpercommissie@hotmail.nl

Zoals jullie kunnen
zien hebben wij het
karpercommissie logo
een beetje aangepast.
Nu is het duidelijker
wat wij uit willen dra-
gen; Karpercommissie 
Lelystad/Dronten
(KCLD)
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vis verspelen door een haperende
slip. Ook bij de keuze van je molen is
het slim de winkelier om raad te vra-
gen hij weet tenslotte met welke
molens de minste problemen zijn. Of
je bij je molen de slip voor of achter-
op kiest is een kwestie van smaak.
De lijncapaciteit hoeft niet erg groot
te zijn honderd meter lijn erop is ge-
noeg.

De lijn
Op de molen die we net aangeschaft
hebben moet natuurlijk nog een lijn.
De eerste keuze die je moet maken is
of je voor een gevlochten (dyneema)
of een nylon lijn gaat. Een gevloch-
ten lijn is in vergelijking met een
nylon lijn vele malen sterker bij een
geringere diameter (als voorbeeld
een nylon lijn van 20/00 heeft een
trekkracht van 3-5 kilo een gevloch-
ten lijn van die dikte heeft een trek-
kracht van 15- 20kilo) ook bezit een
gevlochten lijn geen rek dit zorgt er-
voor dat de bewegingen die het kun-
staas maakt perfect doorgegeven
worden aan de hengel waardoor je
precies weet wat er onderwater ge-

beurd. Door het gemis aan rek is ook
de haak beter te zetten. De gevloch-
ten lijn is dus eigenlijk de ideale lijn
voor het vissen met kunstaas!
Waarom moet ik dan nog kiezen zult
u denken, nou dat zit hem in het
prijsverschil een klos met 100 meter
nylon kost u zo’n 5 euro terwijl een
klos met 100 meter gevlochten lijn u
ongeveer het viervoudige daarvan
kost. Gaat u voor een gevlochten lijn
dan hebt u aan een diameter tussen
de 15 en 20/00 genoeg 100 meter
hiervan is waarschijnlijk niet genoeg
om uw spoel op te vullen daarom
moet met dan het eerste gedeelde
van u spoel opvullen met nylon of
garen. Gaat u voor een nylon lijn,
waar trouwens ook prima mee te
vangen is, kiest u dan een diameter
tussen de 25 en 30/00.

Onderlijnen
Bij het vissen op snoek moet er altijd
een ijzeren onderlijn gebruikt wor-
den dit in verband met de scherpe
tanden van de snoek die de hoofdlijn
doorsnijden. Kies je onderlijn het
liefst minimaal 30cm de kortere 

SNOEKEN DOE JE ZO!
Het vissen op snoek is ongekend po-
pulair. Veel mensen hebben hun zin-
nen gezet op deze prachtige zoetwa-
ter rover.Dit is niet verwonderlijk
want naast dat de snoek er prachtig
en indrukwekkend uitziet is het ook
een prachtige sportvis.In dit artikel
probeer ik beginnende snoekvisser op
weg te helpen met het vissen op
snoek met kunstaas. Diverse onder-
werpen zoals hengel, molen en 
kunstaas keuze komen aan bod.

Hengelkeuze
Over de hengelkeuze wil ik als eerste
even kwijt dat er echt geen peper-
duur materiaal nodig is om te van-
gen, er zijn prima hengels in de
handel die qua prijs tussen de 30 en
50 euro liggen zo hoef je niet direct
een vermogen uit te geven. Als je
later zeker weet dat je verder wil
met de visserij op snoek dan kun je
als je wil altijd nog een duurdere
hengel aanschaffen. Bij de keuze van
je hengel moet je op verschillende
aspecten letten zoals de lengte en
het werpgewicht. Wil je vanuit een
boot op snoek gaan vissen dan kun
je volstaan met een hengel van
200/220cm ga je vanaf de kant vis-
sen dan is een langere hengel vaak
meer geschikt 240/270cm is dan een
goede keus. Ga liever niet langer dan
270 dit beïnvloed de gevoeligheid
erg. Qua werpgewicht zou ik gaan
voor een hengel met een werpge-

wicht van +/- 20-40gr hiermee kun
je met veel soorten kunstaas vissen.
Schroom ook niet om de hengel-
sport winkelier om advies te vragen
als het een goeie is zal hij je met ple-
zier helpen en adviseren. Doet hij dit
niet probeer dan een andere hengel-
sportzaak waar je wel goed behan-
deld word het is namelijk voor jouw
als beginner belangrijk dat je een
hengelsport winkelier hebt met ver-
stand van zaken.

De molen
Je hebt nu een hengel op deze hen-
gel moet een molen komen te zitten.
Het is belangrijk dat je bij het kopen
van je molen je hengel mee hebt , de
molen moet namelijk ‘gepast’wor-
den. Dit ‘passen’ houdt in dat de
hengel met molen erop een even-
wichtspunt moet hebben dat net
boven de molenhouder zit dit komt
naar mijn idee niet heel precies
maar anderen denken hier anders
over. Door zo te zorgen dat je uitrus-
ting in evenwicht is word je minder
snel moe in je armen van het werpen
e.d.. Kies een niet al te grote spinmo-
len die lekker soepel draait. Een
beetje spinmolen ligt in dezelfde
prijsklasse als de hengels waarover
ik het had. De slip van de molen
moet perfect zijn want een hapering
van de slip kan lijn/hengelbreuk en
daarmee het verlies van de vis bete-
kenen. En niks is erger dan je droom-
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onderlijnen van 10/15cm zijn te kort
om dat de snoek soms diep gehaakt
word en dan alsnog met zijn tanden
de hoofdlijn raakt. Veel van de onder-
lijnen die op de markt zijn laten te
wensen over de wartels en spelden
zijn vaak veel te zwak. Test dit alsje-
blieft voor het vissen trek je de spel-
den of wartels zo stuk dan direct
terug naar de winkel anders zul je
vissen verspelen en dat is ten eerste
niet fijn voor de visser die steeds
kunstaas verliest en wat nog erger
is is dat de vis met een stuk 
kunstaas zit opgescheept.

Kunstaas
We hebben nu een hengel,
een molen met daarop een
lijn en aan het eind van de
lijn een ijzeren onderlijn.
We zijn er wat materiaal
nog niet want er moet ook
nog kunstaas aangeschaft
worden. Ik loop in het kort
de even een aantal soor-
ten kunstaas bij langs die
het meest geschikt zijn.

We beginnen bij de spinner, de spin-
ner bestaat uit een stalen as met
aan het eind van de as een dreg en
op de as een blad dat doormiddel
van een ruitertje op de as is gemon-
teerd de spinner word vaak uitge-
breid met pluimpjes wol en kralen.
Bij het binnenvissen van een spinner
zal het blad om de as gaan draaien
dit veroorzaakt licht effecten en tril-

lingen. Er zijn 2 basissoorten spin-
ners verzwaarde en onverzwaarde
vanzelfsprekend worden de onbe-
zwaarde voor ondiep water gebruikt
en de verzwaarde voor diep of sterk
stromend water.

Het volgende soort kunstaas is de
plug. De plug bestaat uit een stuk
hout of plastic met een schoep. Een
plug waggelt bij het binnenvissen

verleidelijk door het water. Je
hebt 3 verschillende soorten
pluggen drijvende voor ondiep
water zinkende voor dieper
water en zwevende. Hier ga ik
alleen in op de drijvende va-
riant. De stand van de schoep
bepaald de diepgang van de
plug hoe meer horizontaal de
schoep staat hoe dieper de
plug zal duiken. De plug acht ik
het meest geschikt om mee te
beginnen dit omdat een plug bij
het binnenvissen zelf al een ver-
leidelijke actie bezit. Pluggen zijn
er in veel verschillende grote en
gewichten.

Het derde en laatste kunstaas dat ik
hier wil behandelen zijn eigenlijk
meerdere stukken kunstaas die ik
graag onder een naam wil noemen
namelijk het zachte aas.

Onder zacht aas versta ik twisters,
shads en andere kunstaassoorten
die zijn gemaakt van een soepel
soort rubber. Zacht aas heeft een

enorme aantrekkings-
kracht op alle roofvissen
en zijn dus ook prima te
gebruiken voor het vis-
sen op snoek. Zacht
aas word voorzien
van een loodkop met
daaraan een haak
die door het li-
chaam heen word
gehaald. Zacht aas
is voor snoek op 2
manieren te
vissen de eer-
ste is het ge-
makkelijkst
net zo als
met de 2
eerder 

genoemde aas-
soorten kan je
hem gewoon bin-
nen vissen de

staart zal dan een verleidelijke
actie vertonen. Door dat het
aas zo soepel is zal het ook bij
langzaam binnen vissen zijn
actie tonen. Hierdoor is het
erg goed te gebruiken in de
winter als de snoek wat slo-
mer is. Om te zorgen dat on-

danks het slome
binnenvissen het
kunstaas niet op de
bodem komt moet er

een lichte loodkop worden
gebruikt. De tweede manier
waarop zacht aas te vissen is
door er ene wat zwaardere
loodkop erin te doen en hem
te laten afzakken naar de bo-
dem , als hij de bodem heeft be-
reikt geef je een tik waardoor
hij van de bodem omhoog
komt dan laat je hem weer
afzakken naar de bodem en
je herhaalt dit keer op keer.

Natuurlijk zijn er nog meer
soorten kunstaas die ik nu niet

besproken heb zoals lepels, pilkers,
jigs en jerkbaits ik acht die echter
minder geschikt om mee te begin-
nen. Ik heb nu de materiaal keuze
besproken en ik hoop dat ik jullie
daar aardig mee op weg geholpen
heb. Dit soort vangsten staan op je
te wachten als je werk gaat maken
van het vissen op snoek. Vangze!

Hans van Beek
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WINTERCOMPETITIE 2011/2012

Inschrijfgeld: éénmalig €7,50

Kop en staartplaatsen helpen mee met wegen. 

Er moeten 7 wedstrijden worden gevist om in het eind klassement te komen.

GEEN VERSE DE VASE EN GEKLEURD VOER!!!

Er wordt gevist met een enkele haak en vrije hengel keuze.

Start van de wedstrijden 08.30 uur, koffie pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur
en de wedstrijd eindigt om 12.11 uur.  
Tijden kunnen veranderen door weersomstandigheden, dit gebeurd in
overleg. Zoals bekend kunt u de visplaats vernemen tijdens het wekelijkse
praat uurtje bij Sjoerd Raven in de Tjalk. Ook wordt dit zaterdags middag  op
het gastenboek van onze website gezet. www.visstadlelystad.nl.

Voor vragen/contact:
Piet Wapstra, tel.: 0320-249478 of 
Wout Oudshoorn, tel.: 0320-850063   
(tussen 18.00 en 19.30 uur).

Wij hopen op een hoge opkomst 
en een grote visvangst!

De wedstrijdcommissie

3e wedstrijd       zondag 27-nov
4e wedstrijd       zondag 11-dec
5e wedstrijd       zondag 8-jan
6e wedstrijd       zondag 22-jan
7e wedstrijd       zondag 5-feb

8e wedstrijd       zondag 19-feb
9e wedstrijd       zondag 4-mrt
10e wedstrijd     zondag 18-mrt
11e wedstrijd     zondag 1-apr
12e wedstrijd     zondag 15-apr

ZOMER COMPETITIE 2011 EINDSTAND

Naam Punten Gewicht in gram
1 ANTON DE VRIES 19 31950
2 DRIES VOOGT 20 26078
3 GERARD SCHEEPERS 36 20854
4 FOEKE SPEERSTRA 39 15174
5 PETER ROODENBURG 40 15816
6 WOUT OUDSHOORN 42 12972
7 EVERT BOLT 49 18886
8 RENE VEENENDAAL 51 16140
9 PIET WAPSTRA 51 12900
10 COEN DE JAGER 52 10345
11 KLAAS WAPSTRA 54 12677
12 HAROLD HIEMCKE 58 12938
13 ERWIN BRUGMAN 62 6898
14 JELTJE KRUIZE 63 8983
15 SJOERD KUIPERS 69 8172
16 EDDIE STRAUB 72 23985
17 FRANS JANSEN 83 7287
18 HEIN DIJKHUIZEN 85 5848
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DE BAARS
De Baars heeft twee gescheiden rug-
vinnen, waarvan de voorste met
harde stekels en een zwarte vlek.
Over de flanken lopen zes tot acht
donkere banden. De rug is groen-
bruin, op de flanken overgaand in
lichtbruin tot geel of goudkleurig. 
Afhankelijk van de vindplaats en de
grootte verschillen de kleuren.

Weet waar ze zitten en wat ze eten,
en het is dan bijna zeker dat ze van-
gen worden! Dit geldt natuurlijk voor
iedere vissoort. Baarzen leven graag
boven een steenachtige bodem, in de
buurt van sluizen en dukdalven, in
rietkragen langs de kant en onder
overhangende struiken. Ze eten graag
kleine visjes, allerhande kreeftachti-
gen, zoetwatergarnalen, kokerjuffer-
larven, haftlarven, waterjufferlarven,
elzevlieglarven en nog zoveel andere
larven, diverse waterbeestjes, en ook
wormen! En, omdat het echte jagers
zijn, kan men ze ook uitstekend van-
gen met kunstaas.

Jagers met remmen
Wie met de kleine spinner of twister
achter baarzen aanzit, zal vaak heb-
ben gezien dat één of meerdere baar-
zen gewoon achter het door het
water gesleepte kunstaas aanzwem-
men op geringe afstand, maar zonder
toe te happen. Vertraagt men de snel-
heid, dan zwemt ook de baars trager.
Houdt men bij het einde van de sleep

het kunstaas stil in het water, dan
staat de baars ook stil. En als je de
snelheid plots opdrijft, schiet de baars
er achteraan en zal hij ook vaak toe-
happen. Je kan het beste altijd met
het kunstaas 'spelen' bij het vissen op
baars.

Eén voor allen en allen voor één? 
Baarzen leven in scholen en jagen ook
samen. Hoe kleiner de baarzen, hoe
groter de school. Hoe groter de baar-
zen, hoe minder talrijk ze samen blij-
ven, en reuze baarzen zijn zelfs vaak
verstokte "vrijgezellen". Vaak kun je
meemaken dat bij het spinnen je er
eentje binnendraaide, er nog 5 of
meer soortgenoten achter na komen
gezwommen, tot zelfs vlak voor je de
baars uit het water haal. Ze zeggen
soms dat baarzen elkaar behulpzaam
en lief voor elkaar, en hun maatje hel-
pen. Maar niets is minder waar! Baar-
zen trekken zich helemaal niets aan
als een soortgenoot in nood verkeert.
Waarom zwemmen ze dan een ge-
haakte makker achterna? Gewoon
omdat die, in doodsangst, zijn maagin-
houd uitbraakt en zijn soortgenoten
kunnen dat uitgebraakt voedsel grijpen.

Meedogenloos!
Bij dieren die leven in de wereld waar
men eet ofwel gegeten wordt, moet
men zeker geen onderling medelijden
verwachten. Roofvissen grijpen an-
dere vissen omdat ze honger hebben,
en zelden zal een roofvis meer doden
dan hij nodig heeft om zijn honger te

stillen. Bij baarzen echter wordt soms
het doden om de pret wel waargenomen.
De reden is waarschijnlijk dat baarzen
in scholen jagen en het gedrag van
andere baarzen hun eigen gedrag
beïnvloedt. Van baarzen is het ook be-
kend dat het "kannibalen" zijn en hun
eigen soortgenoten opeten. Een grote
baars is best wel te vangen met een
klein baarsje aan de haak. En vraat-
zuchtig zijn ze ook al! Valt men in een
school baarzen dan ervaart men pas
de vraatzucht van de gestreepte ro-
vers. Dikwijls voel je de baars losko-
men en vlak erna opnieuw gegrepen
wordt door een tweede baars, die
weer loskomt en weer wordt gegre-
pen door een derde en zelfs door een
vierde aanvaller.
Spinnen achter baarzen is bijzonder
prettig en vaak ook bijzonder lonend.
Je hoeft alleen maar de baarzen op te
zoeken en uw kunstaas in de school
tot leven te brengen. Vindt men de
baarzen, dan zijn ze eveneens talrijk 
te vangen met de liggende lijn en een
klein aasvisje, een zoetwatergarnaal,
een regenwormpje enz

Winterbaarzen
Daarvoor moet je eerst op jacht naar
elzevlieglarven. Vaak heb je een hele
dag nodig om een mooie portie larven
te verzamelen. Die bewaar je het
beste in frisse stukjes waterplanten in
een doos met luchtgaatjes. En vervol-
gens gaan baarzen met een kort hen-
geltje, wandelend langs het kanaal,
vlak tegen de oever in de buurt van

brugpijlers. In een vijver kun je het 
beste vissen tegen een rietkraag,
onder overhangende struiken of
onder houtgewas onder water. Stil
zijn is het belangrijkste, jezelf weg-
stoppen, het aas traag verslepen door
het pennetje zijwaarts te bewegen.
Het is erg mooi als een baars het aas
grijpt en er rustig mee wegzwemt,
nog voor het aas is helemaal is gezon-
ken. Zo vang je een paar baarsjes op
bijna elke stek, ga verder op zoek
langs de waterkant en vis dan op de
gunstige lijkende stekjes.

Remco Bijlsma

Nog wat baarswetenswaardigheden:
• In Nederland is de minimummaat voor baars 

22 cm.

• Een baars wordt tot 50 cm lang en 2,500 kg

zwaar.

• De baars paait erg vroeg, soms zelfs einde

maart

• Vaak treed er "verbaarzing" en dwerggroei op

doordat er een teveel aan baars in het water

voorkomt en dus een tekort aan voedsel. Baars

die niet meer groeit, die dus aan dwerggroei

lijdt, noemt men "zwarte baarsjes".

Een baars van 49cm
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Voor het eerst als jonge vader met je
zoontje(s) gaan vissen is iets speciaals.
Met de oudste was dat al een aantal
jaren terug in België. Sven ving toen
samen met pa direct 8 mooie ruis-
voorns. Een vissertje was geboren.
Maar er loopt nog een telg rond…

Nog niet zo lang geleden ga ik met
de jongste, Roy, op pad. Op dat mo-
ment 3 jaar oud en zo trots als een
pauw achter bij paps op de fiets, op
weg naar de waterkant. We kiezen
een mooi plekje nabij het Havendiep,
waar we lekker in het gras kunnen
zitten, met de koppen in de zon en
een beetje uit de wind. Pa gooit wat
voer en water in de emmer en zoon
mag roeren en daarna ‘gehaktballen’
maken. Het gooien van dat voer lijkt
hij trouwens nog leuker dan het vis-
sen zelf te vinden. Hierdoor komt er
net ‘iets te veel’ (lees; de hele
emmer) voer op de beoogde stek en
zie ik de bui al hangen; dat wordt
duimen draaien voor een ‘wegloper-
tje’. We gaan nu niet meteen een
nieuwe stek zoeken want we zitten
hier zo lekker. Het feest kan beginnen.
Roy gooit niet alleen het tuigje maar
ook bijna de complete hengel erach-
teraan. Met wat hulp van paps ligt
het er mooi bij. Pakjes drinken, een
appel en een koek maken het geheel
gezellig af. Het eten en drinken is op
en het duurt best lang voordat we

beet krijgen. We zitten hier al een
half uur en Roy wordt, begrijpelijk,
wat ongeduldig. We gooien op ver-
schillende plekken in. Wanneer we
weer het midden van de voerplek kie-
zen gaat daar plots de dobber geheel
onder. “Ja Roy, daar gaat-ie! BEET!”
In lichtelijke paniek wordt er samen
aangeslagen. Ik laat de hengel los
zodat Roy kan meemaken hoe een
voorn aanvoelt. Echter Roy gaat
zowat te water! Het gaat maar net
goed. Toch handig die capuchons…
als laatste redmiddel. Het betreft hier
dus geen blankvoorntje maar een
heuse brasem. En dat maakt deze 
allereerste vangst van zijn leventje
extra bijzonder. 
We leggen de brasem in het natte
gras en Roy mag nadat pa het haakje
uit de bek heeft gehaald, even zelf
zijn gang gaan. “Papá die vis moet
weer terug in het water”. Met wat
zetjes duwt-ie de brasem richting
oever. Toch moet er even het natte
handdoekje aan te pas komen aan-
gezien meneer het beest ‘te snotte-
rig en te modderig’ vindt. Met een
prachtige en goedbedoelde gooi be-
landt de brasem weer veilig in zijn
habitat en laat daarmee een kleuter
en zijn vader met een smile van oor
tot oor achter. “Je bent geslaagd Roy!
Welkom in de visfamilie! High-five!”

(Papa) Raymond Hakkert
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ROY VANGT ZIJN EERSTE VIS!



H e n g e l s p o r t v e r e n i g i n g  L e l y s t a d  |  D r o n t e n22 H e n g e l s p o r t v e r e n i g i n g  L e l y s t a d  |  D r o n t e n 22

WONDEREN BESTAAN!
Dit verhaal zal niet gaan over dat ik
langs de waterkant de echte Kerst-
man ben tegengekomen, nee we blij-
ven wel nuchter en bij het vissen. Een
paar maanden geleden was ik op be-
zoek bij mijn schoonmoeder welke
een chalet heeft in de Flevopolder. Nu
heb ik van horen zeggen dat er op het
terrein een vaart moest liggen waar
volgens de verhalen van verschillende
mensen dikke snoek moest zitten.

Als beginnend snoekvisser klonk dit
als muziek in de oren en ik had
daarom mijn visuitrusting mee ge-
nomen. Het was alweer een tijdje
geleden dat ik op snoek had gevist
en dat bleek gelijk in het begin.
Ik gooide voor de eerste keer in met
als aas een spiksplinternieuwe plug
van 10 euro. Met ene grote gooi
zwiepte ik de plug richting horizon.
En ja hoor, de lijn knapte op een
zwak punt en daar ging dus mijn
nieuwe plug, de diepte in.
Ik was dus op zijn zachts gezegd, not

amused. Direct een andere plug erop
gezet en de lijn nog eens goed beke-
ken op schade. Dit was niet het geval
en ik begon voor de 2de keer aan
mijn snoeksessie. DIk balend natuur-
lijk. Na een goed uur van werpen en
inhalen voelde ik iets aan de lijn.
Ik dacht, “yes, dit is er een!”
Die gedachte kon ik snel laten varen
want ik voelde wel dat er iets aan de
lijn zat maar geen weerstand.
Wat aan de andere kant van de lijn
zat was geen vis. Ik dacht ik heb mis-
schien wat van de bodem meege-
pakt maar niets bleek minder waar.
Naarmate ik de lijn binnen haalde
zag ik iets boven water verschijnen.
Ik kon mijn ogen niet geloven, mijn
nieuwe plug van 10 euro, had toege-
hapt. Met mijn 2de plug vang ik
doodleuk de 1st plug terug. Deze dag
verder geen snoek gevangen, maar
gelukkig wel mijn plug terug! 
Wonderen bestaan dus.

Anton Klerkx
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Het zal u wellicht niet ontgaan zijn,
maar de laatste tijd worden er steeds
vaker grote en kleine meervallen ge-
vangen in onze vaarten van 
Flevoland. Met name in de Lage Vaart
om en nabij Lelystad en Dronten. De
oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat
jarenlang de OVB met het kweekcen-
trum in de polder heeft gezeten, en zo
nu en dan de vijvers wel eens liet leeg-
lopen in de naastgelegen sloten die in
open verbinding staan met de vaar-
ten. In deze bassins zaten wel eens
jonge meervalletjes. Deze kregen dan
de kans om te ontsnappen en zich zo
te verspreiden door de polder. 

Nu was het zo dat jarenlang heel af
en toe een melding werd gedaan
van vaak een vrij grote meerval (1
meter plus). Men ging er dan vanuit
dat dit vaak dezelfde vissen waren,
en vaak was dat ook zo. Maar er is nu
absoluut iets anders gaande en wij
vermoeden dan ook dat er een suc-
cesvolle paai is geweest een aantal
jaren terug aangezien er steeds
vaker meerval wordt gevangen en
niet alleen grote. Juist het vangen
van kleinere exemplaren zegt dat er
een heuze meervalbestand aan het
opbouwen is. Althans daar lijkt het
sterk op. Hier volgt een bijzonder ver-
slag van Hans van Buren die een
meerval ving in de Lage Vaart:
In augustus was ik aan het vissen op

de Lage Vaart bij de Dronterweg met
twee werphengels.
Ik viste met worm en hoopte een
grote baars te kunnen verschalken of
elk andere soort die trek zou hebben
in die worm. Mijn schuifdobber stond
mooi schuin want ik viste op de
bodem. Van het ene op andere mo-
ment was mijn schuifdobber verdwe-
nen en zag ik mijn lijn door het water
schieten. Gelijk aangeslagen en dat
voelde behoorlijk massief aan en gaf
veel weerstand. Terwijl je langzaam
binnendraait en de lijn door de slib
hoort lopen schiet er van alles door
je hoofd. Dit kan geen baars zijn, die
kunnen te keer gaan maar niet zo,
misschien dan een snoekbaars, maar
dan moet het wel een behoorlijk
grote zijn. Of misschien een karper
die zich vergiste? Uiteindelijk had ik
hem bijna bij de kant en er stonden
al wat mensen om heen om te kijken
wat er gebeurde.
Want mijn hengel met 14/00 ge-
vlochten lijn stond behoorlijk krom
en dat trekt bekijks.
Een groenkleurig gevlekte rug werd
zichtbaar, dat was geen brasem, ook
geen karper, ook geen baars of
snoekbaars of snoek...
Met mijn net schepte ik hem uit het
water en ik kon nog steeds niet be-
denken wat voor vis het was.
Tot ik hem op de kant had en de
lange snordraden zag. 

MEERVALOPKOMST
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“Verrek het is een meerval!” riep ik.
Het mooie exemplaar van bijna
50cm heb ik na te hebben onthaakt
snel weer teruggezet nadat ik en
sommige omstanders er foto's van

hadden gemaakt.
Die dikke 5 minuten spanning
maken dan zo'n hele  visdag goed!

Hans van Buren

De 50 cm lange en jonge 
Meerval van Hans
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A DV E R T E N T I E




