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De baksteenbaars van
Tom van Velzen

Informatie over
de Contributie 2020

De Foppenplas komt ook terug in het eerste
deel van het verhaal van Erik Froger, die op
jacht gaat naar een spiegelkarper behorend
tot het SKP van zustervereniging GHV /
Groene Hart, maar wel in de omgeving van
Vlaardingen.

Verslag
Carp Cup 2019

Daarnaast heeft Theo Stremme weer
meegeholpen met het rode aal onderzoek,
ook daar leest u een uitgebreid verslag
van verderop in deze editie van het SVBD
Magazine.

Hebt vertrouwen
en gij zult vangen

Kortom, er is weer veel te melden.
Voor nu, veel leesplezier!
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Rode Aal
Onderzoek

Op jacht naar projectspiegels
van onze zustervereniging

Verder stelt de nieuwe voorzitter van
SVB Delfland, Theo Stremme, zich voor
in dit magazine en kunt u lezen hoe het dit
jaar is gegaan tijdens de Carp Cup op de
Foppenplas.
Tom van Velzen is beginnend roofvisser en
laat ons meegenieten met één van zijn eerste
vistrips, dat met vallen en opstaan gaat.
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Nieuwe voorzitter
stelt zich voor
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OP DE OMSLAG

Na de zeer warme zomer van dit jaar, is
eindelijk het najaar aangebroken. Voor vele
sportvissers toch dé tijd om naar het water
te trekken. De vissen gaan zich immers klaar
maken voor de winter en dus gaan ze lekker
veel eten! In theorie zijn ze makkelijker te
vangen én leggen ze een mooi gewicht in
de schaal! Wij zouden het fijn vinden als
jullie ons op de hoogte houden van jullie
avonturen aan de waterkant, het liefst in
de vorm van een mooi artikel met even zo
mooie foto's natuurlijk.
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NIEUWE
VOORZITTER

NA BESTUURSWISSELINGEN
Zoals het in de ALV agenda stond aangegeven zijn verschillende bestuurders van onze
vereniging gestopt met hun werkzaamheden. Voorzitter René Berger, penningmeester
Willem Bakhuizen en Theo de Lange hebben afscheid genomen. Wij van het bestuur (en ik
neem aan alle leden) bedanken deze mannen voor hun jarenlange inzet voor SVB Delfland
en wensen hen in gezondheid succes en veel visplezier voor de toekomst.
Dhr. Bakhuizen heeft aangegeven de vereniging
buiten het bestuur om te ondersteunen als financiëel adviseur tot wij een nieuwe penningmeester
hebben of, en dat is nog een uitdaging voor het
bestuur, wij overgaan naar een accountantsbureau.

aan het Algemeen Bestuur en aan een grote groep
vrijwilligers, waar ik zelf ook onder val. Ik mag
dan de voorzitter zijn, ik ben en blijf toch in de
eerste plaats vrijwilliger.

Binnen het bestuur zal het mijn taak zijn om
samen met het Dagelijks Bestuur leiding te geven
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CONTRIBUTIE 2020
Aan de leden van Sportvisserijbelangen Delfland. Op de Algemene Ledenvergadering van
SVB Delfland, welke gehouden is in mei 2019, is onze contributieregeling vastgesteld en
goedgekeurd. Dit heeft voor de contributie 2020 tot de onderstaande vaststelling geleid.
CONTRIBUTIE 2020 VOOR LEDEN
• Jeugdleden t/m 13 jaar......................................€ 12,- zonder Hét Visblad, inclusief de JeugdVISpas
• Senior leden vanaf 14 jaar..................€ 35,50 inclusief VISpas, Hét Visblad en het SVBD magazine
• Subleden................................................. € 20,00 extra VISpas, Hét Visblad en het SVBD magazine
Omdat wij de ledenadministratie hebben uitbesteed aan Sportvisserij Nederland wordt hier bovenop
€ 3,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. U kunt deze administratiekosten besparen door
een machtiging voor automatische incasso af te geven.
Na 1 februari wordt er voor de eerste aanmaning € 1,50 extra in rekening gebracht. LET OP: na
1 mei wordt er voor de tweede aanmaning nog eens € 2,50 extra in rekening gebracht. Betaal uw
contributie op tijd, dan voorkomt u extra kosten.

Voor dit nieuwe bestuur staan enkele grote
uitdagingen op de agenda. Wij zullen in goed
overleg moeten nadenken of, en vooral hoe, deze
veranderingen passen binnen onze vereniging
voor we het aan de leden voorleggen. Binnen
SVB Delfland zijn ook de bestuurders vrijwilligers. Sommige zijn enkele jaren actief, anderen
al meer dan 30 jaar. Eens komt er een tijd van
afscheid nemen. Onze vereniging wordt al meer
dan 100 jaar bestuurd door vrijwilligers en dat
zal hopelijk de komende 100 jaar ook zo blijven.
Zou dat niet een mooie cover zijn voor het SVBD
Magazine in 2104.
Mijn naam is Theo Stremme, ik mag uit naam
van ons bestuur het voorzitterschap overnemen
van onze oude voorzitter. Nu kan ik hier beschrijven hoe ik, net als zovele sportvissers, het vissen
heb geleerd van opa of pa, maar geldt dat niet
voor 99% van de sportvissers? Hebben wij dat
niet allemaal met de paplepel meegekregen? Ik
ben van huis uit roof- en karpervisser en ik mag
deze vissen graag met de pen belagen. Andere
keren ga ik met de boot op pad en dan heeft het
statisch karpervissen de voorkeur, het roofvissen
gaat soms spinnend, maar liever met de pen.

INFORMATIE OVER DE

WAAR MOET U OP LETTEN?
Wanneer de contributiebrief bij u wordt bezorgt, willen wij u verzoeken uw gegevens die voorgedrukt
zijn te controleren op fouten of onvolkomenheden.

Zijn er doelen te halen? Jazeker! Ik zal proberen
jullie elk kwartaal in het stukje van de voorzitter
in dit magazine daarover op de hoogte te houden.
De eerste uitdaging is het vinden van nieuwe
bestuursleden. Mannen of vrouwen, jong of oud
die mee willen werken aan de toekomst van onze
en jouw vereniging. Lees jij dit en denk je misschien is "dit iets voor mij", durf eens en stuur dan
email naar secretaris@svbdelfland.nl voor meer
informatie. Ken je een bestuurder persoonlijk?
Vraag eens naar de mogelijkheden misschien zijn
wij wel op zoek naar jou.

Indien uw NAW-gegevens of geboortedatum niet correct vermeld staan, vul dan
het wijzigingsformulier in en stuur deze op. U kunt ook contact
opnemen met de ledenadministratie via
telefoonnummer
030-605 84 00
of per email:
ledenadministratie@
vispas.nl
Het Bestuur van
Sportvisserijbelangen
Delfland
www.svbdelfland.nl

Theo Stremme
Voorzitter SVB Delfland
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SVBD CARP CUP '19

Ook de tweede nacht was succesvol voor meerdere
stekken. Op stek 22 wisten Aschwin Buis en zijn
maat nog twee vissen te landen, evenals stek 15.
Stek 4 was voor de derde keer succesvol en kon
weer een schub bijschrijven! De totaalgewichten
lagen enorm dicht bij elkaar. De laatste uurtjes
zouden dus bepalend worden!

AAN DE FOPPENPLAS

Het was zaterdagochtend 21 september rond half 10 toen Wout van Leeuwen Hengelsport
volstroomde met karperfanaten. Dat kon maar één ding betekenen! Het was weer tijd
voor de loting van de SVBD Carp Cup! Na een korte openingsspeech werd de eerste stek
getrokken. Lichtgespannen volgden ook de overige koppels en alle stekken werden verloot.
Blakend van zelfvertrouwen vertrokken diverse koppels meteen richting de Foppenplas, een
goede voorbereiding is immers het halve werk!
Ook de dagen voorafgaand aan de wedstrijd werd
de plas veelvuldig bezocht door de meeste koppels
om de stekken van voer te voorzien. Weer of geen
weer, er moest gevoerd worden! In de loop van de
week werd de weersvoorspelling voor de wedstrijd
steeds duidelijker. Een snoeiharde zuidwestenwind
en bakken met regen, ideaal visweer dus!
Ook dit jaar stonden de eerste koppels alweer
vroeg op de parkeerplaats te wachten om naar de
stek gebracht te worden. Begin van de middag was
bijna iedereen gearriveerd en werd iedereen naar de
gelote stek gereden.

omstandigheden resulteren in goede vangsten of
zou het toch stil blijven?
Gedurende de eerste uren van de wedstrijd bleef
het inderdaad, op enkele dikke brasems en windes
na, stil. In de loop van de nacht bezochten ook
meerdere karpers de voerstekken, want vier stekken
wisten van de nul af te komen! Stek 15 en 22
wisten beiden een schub te landen, stek 14 ving
maar liefst twee schubs en een spiegel en stek 1
schepte een schub en een spiegel van 14,5kg! Na
één nacht waren er dus zeven karpers gevangen en
ging stek 1 aan kop met 20,8kg.

Wat een schitterende vis!
stek 1. Zou er nog een eindsprint aankomen of was
het een gelopen race?
De avond viel en al snel bleek dat de strijd nog
lang niet gestreden was! Remco
Bont en Fred Bruggeling
verzilverden een aanbeet
en kwamen hiermee
ook op twee vissen.
Het beloofde weer een
spannende eindstrijd
te worden!

Terwijl de eerste koppels zich alweer naar de
parkeerplaats lieten brengen, visten een aantal
koppels stevig door. En niet zonder resultaat!
Vlak voor het einde van de wedstrijd kregen de
gebroeders Schoonbrood een snoeiharde run,
gevolgd door een goed gevecht. Helaas liep de
strijd uit op een deceptie, het bleek namelijk om
een enorme snoek te gaan.
Remco Bont en zijn
maat wisten in de laatste
minuten van de wedstrijd
nog wel een prachtige
spiegel te landen op 10,5kg!
Een vis die het koppel in
één klap nog twee plekken
liet stijgen, wat een afsluiter!

Dat je onder deze omstandigheden ook overdag
karper kan vangen op de Foppenplas bleek ook dit
weekend weer, want eind van de middag wisten
Dennis van der Toorn en Aschwin Buis wederom
een prachtige karper te landen op stek 22. Toen
de vis weer was vrijgelaten in het woeste
water bleken ook op stek 4 en 6
twee karpers geland te zijn!
Perfecte omstandigheden voor de Foppenplas!
Stipt zeven uur stond iedereen in de startblokken
om de rigs te water te laten. De verwachtingen
waren hooggespannen! Zouden de gunstige

Nog voor de tweede
nacht begon hadden al
zes koppels een vis over
het netkoord getrokken.
Ook nu werd de lijst aangevoerd door

“OOK OVERDAG KAN ER
KARPER GEVANGEN WORDEN
OP DE FOPPENPLAS”
6

De spiegelkarper van 14,5 kilo!
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HEBT VERTROUWEN

DE UITSLAG
Koppel
1 Aschwin Buis
Dennis van der Toorn
2 Remco Bont
Fred Bruggeling
3 Ronald van Dijk
Dennis Pet
4 Stefan Bouwhuis
Patrick Greve
5 Dylan Bodemeyer
Jeffrey van Helden
6 John Schoonbrood
Richard Schoonbrood

Stek Aantal Gewicht
22 4
33,4 kg
4

4

EN GIJ ZULT VANGEN

32,2 kg

15

3

31 kg

1

3

29,8 kg

14

3

20,4 kg

6

1

6,4 kg

Ook dit jaar vond de prijsuitreiking plaats bij ’t
Jachthuis, waar veel koppels bij aanwezig waren.
De prijs voor de grootste vis ging dit jaar naar
Stefan Bouwhuis. Hij wist een
prachtige spiegel van 14,5kg te
vangen! John Schoonbrood
ontving de pechprijs
voor het vangen
van een enorme
snoek!

Als beginnende roofvisser was ik al bekend met spinners en plugjes. Maar afgelopen herfst
vond ik het de hoogste tijd om me eens te verdiepen in de wereld van de shads. Bij een
bekende Vlaardingse hengelsportzaak gooide ik m’n mandje vol met allerlei kleuren gietsels.
Aan de kassa pikte de verkoper een geel shadje uit mijn collectie: “Dit is een echte vanger!”,
zei hij opgewekt. Waarna ik er snel nog drie pakte.
Weer lekker zwemmen!
De prijzentafel werd dit jaar mede mogelijk
gemaakt door Hareco Hengelsport, Wout van
Leeuwen Hengelsport, Nash Tackle, Reuben
Heaton en Raptor Boats.

BLIJVEN
PROBEREN

De indrukwekkende prijzentafel
Wij willen graag alle koppels bedanken voor hun
fanatisme en de top sfeer. Tevens willen wij de
sponsoren bedanken voor de prijzen, ’t Jachthuis
voor de gastvrijheid en Gemeente Midden
Delfland, Hoogheemraadschap Delfland en
Staatsbosbeheer voor hun medewerking.
Frank ’t Hart
SVBD Karpercommissie

Correct wegen is een must!
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Met zo’n topshad pluk je zo een snoekbaars
uit het water, toch? Ik prikte de gele shad aan
een jigkopje, koos een mooi kribvak uit aan
de Hollandse IJssel en begon de bodem af te
hupsen. En ja hoor, al snel boog m’n hengel
volledig krom. Het geratel van de molen deed
vermoeden dat het een flinke jongen was. Helaas
ontdekte ik dat de slip nog open stond en was ik
nietsvermoedend in gevecht geraakt met een rots
op de bodem. De vis bleek een steen en de shad
was verloren.

Vol goede moed klipte ik gele
shad nummer twee aan mijn
onderlijn en zocht ik achter
de dijk een eenvoudiger
watertje op. Niet ver van
een gemaal bruiste het van
de visactiviteit. Je hoeft geen
expert te zijn om te zien dat daar
snoek actief is. Voorzichtig
werpen, want
achter het
water
stond een
hoog
hek met

prikkeldraad. Met een lompe onderhandse worp
vliegt mijn shadje al na enkele worpen op het
prikkeldraad af en zwiept er drie keer omheen.
Dag shadje twee. Ik móést en zóú wat vangen met
zo’n gele shad! Vertrouwen in je aas is immers
de sleutel tot succes, hoor ik menig roofvisser
zeggen. Helaas hield ook shad nummer drie niet
lang stand. Verderop in de polder dacht ik alweer
beet te hebben. Deze keer bleek een verborgen
boomstam de boosdoener. Ik besloot mijn laatste
gele shad nog maar even te bewaren.

ANDER SOORT STEEN
Nog vol vertrouwen in het gele kunstaas struinde ik met mijn vismaat Laurens een middagje
door Delft. De Oude Delft af en via de Zuidkolk door naar de Delftse Schie. Na een vangstloze sessie stonden we – met de gele shad nog
te water – even na te praten nabij Station Delft.
Er stond niet veel water, het weer verslechterde
en we besloten te stoppen. Bij het binnenhalen
dacht ik vast te zitten. “NEE, JE HEBT VIS!”,
riep Laurens, “EINDELIJK!”. Was het snoek?
Snoekbaars? Nee hoor. Met een groep aanschouwende forenzen achter ons, schepte Laurens niet
veel later mijn eerste echte baksteenbaars. Zie je
nou wel: superaas, die gele shads!
Met dit verhaaltje hoop ik de beginnende
roofvisser moed te geven om door te zetten.
Iedereen kan vangen, ook als je nog niet precies
weet wat je aan het doen bent. Heb vertrouwen
in je materiaal, geef niet te snel op en vroeg of
laat word je beloond met een mooie vis.

Tom van Velzen
Foto's: Laurens Feijten
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RODE AAL
ONDERZOEK 2019
Elk jaar maak ik 6 dagen vrij om als vrijwilliger mee te doen aan het Rode Aal onderzoek,
samen met vrijwilligers van het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD). Dit jaar met
versterking van Joep Venema, lid van SVB Delfland en sportvisser uit Delft. Joep draait
direct mee alsof hij het al jaren doet. Wilkin den Boer zet 20 fuiken uit op vijf locaties, die
om de drie dagen gelicht zullen worden voor bemonstering. We lichten telkens 4 fuiken op
een boezemwater en de laatste 4 in Den Haag. Het gemaal Schouten in Den Haag is meer
brak, zout dan zoet, maar in totaal 20 fuiken. Wilkin vist al jaren niet meer beroepsmatig
in het beheergebied van het HHD. Drie dagen nadat Wilkin de fuiken heeft uitgezet start
ik als eerste, net voor Pasen. Wilkin is een vroege vogel en ook voor mij is vroeg beginnen
geen probleem. Hij is net als ik, wat voor de koffie klaar is, is klaar, dus we zijn lekker vroeg
weg. Dit jaar is Pasen koud. Veel te koud. Omdat het voorjaar zo koud is verwachten we
dat de vangsten wel tegen zullen vallen en dat blijkt dan ook zo te zijn. Het onderzoek
komt daardoor moeilijk op gang, net als ik met deze temperaturen.

Het eerste sluit aan op het onderzoek. Buiten
alle andere zaken die dit onderzoek interessant of

Theo Stremme
Vrijwilliger rode aal onderzoek.

WAT IS RODE AAL?
Aal (Anguilla anguilla) behoort tot de familie
van de alen (Anguillidae) en heeft een
langgerekt, cilindrisch lichaam. Gedurende de
levenscyclus verandert het uiterlijk.
De in zee levende larven hebben
de vorm van een wilgenblad en
zijn doorzichtig.
Bij de kusten aangekomen
transformeren de circa 8
centimeter lange larven tot aaltjes
die in eerste instantie nog doorzichtig zijn
(glasaal).

14 kreeften in één fuik
belangrijk maken is dit misschien wel de mooiste.
Bij het gemaal Schouten worden dit jaar veel
meer Schieralen gevangen meer dan de jaren
ervoor of ik moet mij sterk vergissen.
Zouden de passages die de aal moet slechten om
naar de zee te komen, en die het HHD visvriendelijk heeft gemaakt, kunnen werken? Kan de aal
beter en gezond de weg naar zee kan afleggen?

“ZOUDEN DE PASSAGES DIE DE AAL
MOET SLECHTEN OM NAAR ZEE TE
KOMEN KUNNEN WERKEN?”
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Ik hoop het laatste, de aal is van jongs af aan een
van mijn favorieten vissen, hij spreek mij ook sissend aan in mijn herinneringen als ik vroeger een
flink exemplaar ving aan een oude glashengel.
De vraag is of herstel van de aalstand nog
mogelijk is. Herstel is misschien
nog mogelijk, maar
zal vanwege
de lange

Nu het onderzoek voor 2019 is afgerond kan ik
met ondersteuning van Joep een vergelijk maken
met 2016, 2017 en 2018, we hebben tenslotte
samen 9 dagen ingevuld op het schema. Zijn er
genoeg palingen bemonsterd? Ja en nee. Door het
koude voorjaar is er wel een verschil met 2018,
maar ook de temperatuurverschillen per jaar
geven een beeld over het onderzoek.
Dit jaar had het onderzoek een paar verrassingen
voor mij in petto, zaken die ik eigenlijk niet had
verwacht maar die door het rode aal onderzoek
aan het licht zijn gekomen, voor mij dan. Het aal
onderzoek is geweldig goed werk, maar ik ben
ook sportvisser en kijk zo ook naar andere zaken.
Deze schrijf ik op en denk er later nog eens aan
terug, het is tenslotte wel ons verenigingswater.
Drie dingen springen in het oog.

In Den Haag zater er erg veel wolhandkrabben
in een fuik

en merk de verschillen wel op. Bij de KRW
visstandbemonstering van 2017 zijn rond de 80
rode Amerikaanse kreeften bemonsterd. In 2017
en 2018 werden er bij het rode aal onderzoek
bijna of geen kreeften bemonsterd in de fuiken.
Bij het vissen had ik er ook niet echt last van.
Nu 2019 worden er in de fuiken meer rode
Amerikaanse kreeften bemonsterd, eigenlijk
te veel. Moeten wij ons zorgen maken voor
de toekomst van Midden Delfland als het om
kreeften gaat? Laten we hopen van niet, Midden
Delfland blijft een uniek gebied waar veel mensen
recreëren en SVB Delfland veel mooi viswater in
beheer heeft.

generatieduur
en lage stand aan ouderdieren nog een zeer lange
tijd vergen. Zelfs met een eventueel totaalverbod
op de palingvisserij. Maar dat is een ander
onderwerp.

De in zoetwater en langs de kusten
opgroeiende alen (rode aal) hebben een
zwarte tot groen bruine rug en een witte
buik.

Het tweede en derde wat mij opviel is een
verwijzing naar een ander onderzoek, en wel de
West Boezem KRW-visstandbemonstering 2017
van het HHD en het kreeften onderzoek van
2019, uitgevoerd bij verschillende verenigingen,
en waterschappen.

De naar zee trekkende volwassen aal (schieraal)
heeft zilverwitte flanken en grotere ogen.

Ik vis al ongeveer 30 jaar in Midden Delfland,

Bron: Ravon

Vrouwelijke dieren kunnen meer dan 100
centimeter groot worden, de mannetjes worden
doorgaans niet groter dan 50 centimeter.
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DE JACHT OP
EEN SKP SPIEGEL
1

projectspiegel. Ik weet er een mooie spiegel van
32 pond op de broodvlok te vangen. Ondanks dat
het geen SKP is ben er erg blij mee!

VAN ONZE ZUSTERVERENIGING

Afgelopen voorjaar had ik door wat perikelen op het werk plots twee maanden veel tijd om
te gaan vissen. Ik besluit mijn pijlen te richten op een SKP spiegel die door zustervereniging HSV GHV / Groene Hart is uitgezet in Den Haag. Alle spiegelkarpers worden bij
uitzet gefotografeerd waardoor deze na een vangst kunnen worden opgezocht. Hierdoor
wordt er belangrijke informatie vergaard zoals de groei, migratie en vangstpercentage. Echter wil ik een Haagse Projectspiegel vangen in de omgeving van waar ik woon, Vlaardingen.
Althans het moet in ieder geval een eindje uit de buurt van de uitzetlocatie zijn. Zelf ben
ik samen met mijn broer Juri coördinator van het SKP in Den Haag. De leukste vangstmeldingen zijn toch de vissen met een verhaal. We hebben al meldingen van ver buiten Den
Haag, vaak is dat al een verhaal en anders wordt het de komende jaren wel een verhaal. Zo
hebben we meldingen waarbij ze binnen een jaar al tot ver buiten de stad worden gevangen.
We zien ze ook weer terugkomen en weer weggaan. Kortom ze zwemmen vele kilometers in
een vrij korte tijd. Soms zijn ze jaren van de rader tot ze ineens weer in de stad verschijnen.
VER WEG SPIEGELS
Alles voorbij ongeveer Delft ga ik beschouwen
als een 'ver weg spiegel'. Dus genoeg water wat
er voor in aanmerking gaat komen, zoals; het
Oranjekanaal, de Foppenplas, de Vlaardingse
vaart, de Gaag, de Zweth, de Schie en alles wat
hiermee in verbinding staat. Ik besluit te starten
met het aanleggen van een voerplek op de Schie
bij Schiedam. Maar de penhengel ga ik deze
periode zeker niet links laten liggen. Na mijn
eerste voerronde op de Schie gooi ik de fiets
achterin de auto en ga met de penhengel richting
de Gaag. Het is prachtig weer en het moet toch
mogelijk zijn om enkele karpers te spotten. Het is
natuurlijk dé manier om selectief te vissen want

De lange schub uit de Gaag
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ik besef wel dat ik opzoek ben naar een speld in
de welbekende hooiberg. Maar goed, wie goed
zoekt zal vinden! Al snel weet ik een groepje
karpers te vinden maar het is lastig om te zien of
er een spiegel tussen zit. Ik kan mijn geduld niet
bewaren en werp naar een karper waarvan ik niet
kan zien wat voor één het er is. Uiteindelijk blijkt
het een lange schub te zijn die de 90 cm passeert.
Natuurlijk een mooie vis, en ben er ook wel blij
mee maar het is toch niet hetgene waar ik naar
opzoek ben. Bijkomend nadeel, de rest van de
karpers is direct verdwenen. Het is natuurlijk
altijd leuk om een karper te vangen maar
de volgende keer neem ik mij
voor om te wachten tot
ik een spiegel zie. Of
dat ik zeker weet
dat er geen spiegel
tussen zit want dan
kleeft er natuurlijk geen
nadeel aan vast. Ik weet die dag
nog enkele karpers te spotten maar
allemaal schubs. Ook de dag erna
weet ik daar geen spiegel te spotten.
Uiteindelijk beland ik deze dag op de Poldervaart.
Het is geen boezemwater en dus geen kans op een

Waar de eerste bootjes nog netjes over de lijnen
heen gingen weet er later toch één mijn beide
lijnen op te pikken… Ik besluit mijn penhengel
te pakken en op de poldervaart een kijkje te gaan
nemen. Morgen ga ik een nachtje op de Schie
pakken. Weer weet ik een prachtige spiegel van
31 pond op de korst te vangen op een ander stuk
van de Poldervaart.

'S NACHTS VISSEN

32 pond op een broodvlokje,
een beleving op zich!
Ik heb nu drie dagen gevoerd op de
Schie en ga het een aantal uurtjes
vroeg in de ochtend proberen. Na
twee uur draai ik gefrustreerd mijn
hengels binnen. Door
het mooie weer is
het een drukte
van jewelste met
bootjes.

Na wat knutselwerk weet ik mijn stretcher in de
auto te parkeren en ga ik een nachtje op de Schie
vissen. Het is er niet mogelijk om een tent op te
zetten en ook alleen op mijn stretcher
vind ik niet prettig. Beetje gek
ook om op het fietspad je
stretcher neer te zetten want
echt veel ruimte is er niet. Al
snel krijg ik mijn eerste aanbeet
maar deze schiet los… Die nacht
krijg ik nog twee aanbeten met
hetzelfde gevolg als de eerste… Heb
het gevoel dat ze te goed om mijn
voer zitten en ik te scherp vis. Vanaf
nu ga ik om de nacht vissen en de
dag dat ik niet 's nachts vis ga
ik met de penhengel aan de
haal.
Ik verleng mijn
onderlijnen en
gebruik alleen soepel
onderlijnmateriaal met
een klauwhaakje. De
visnachten die erop volgen
verspeel ik er geen enkele
meer en weet ik een aantal
schubs te vangen. Van
spiegels geen enkel spoor.
De afgelopen dagen heb
ik ook een aantal karpers
tussen de lelies gezien
maar ook daar geen spiegel
te vinden. Ik vermoed dat
mijn kans hier, op dit
moment, op een SKP
spiegel te klein is en ga
vast beginnen met het
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aanleggen van een voerplek op de Foppenplas.
Juri weet ondertussen wel een aantal mooie SKP’s
in Den Haag te vangen en bij mij begint het al te
knagen, maar ik heb nog tijd zat!

Ondertussen bij Juri in Den Haag...
Een spontaan nachtje op de Delftse Schie eindigt
ook in een blank. Op de terugweg naar huis zie
ik in vanuit de auto in mijn ooghoek een karper
in een greppel zwemmen en dit was geen klein
polder schubje. Ik trap direct op de rem, gooi
de auto aan de kant en pak mijn penhengel en
een boterham uit de auto. Het is inmiddels een
echte vis auto geworden en heb continu al mijn
materiaal bij mij. De vis in de greppel blijkt een
mooie spiegel van 24 pond te zijn maar ook dit
kan geen SKP zijn. Ben er dan ook zeker blij mee

De 24 ponds 'greppel spiegel'

maar vooral ook verbaasd dat deze hier zwemt.
Na verder onderzoek blijkt de greppel uit te
komen in een redelijk polderstelsel maar toch
vind ik het wel een aparte vis voor de polder.
Weer is het een mooie dag en dus ga ik weer met
de penhengel op jacht. Dit keer gooi ik bij al
mijn materiaal ook de fiets nog achter in de auto
en rij richting de Zweth. Eenmaal aangekomen
loop ik het eerste gedeelte helemaal af, gezien ik
hier niet op de fiets langs kan. Dit kan wel langs
het achterste gedeelte maar op dit stuk moet
ik langs de weilanden en door het hoge gras
banjeren. Het is ruim 30 graden en het zweet gaat
tot aan de bilnaad. Natuurlijk laat ik mijn fles
water in de auto liggen... Aan beide oevers staan
tot een metertje of twee uit de kant lelies en het
water is goed helder. Na een dikke drie kilometer
wandelen heb ik nog geen vis kunnen spotten.
Ik ben bijna aan het einde van het eerste stuk als
ik een paar brasems spot. Mijn gevoel zegt dat
het nu niet lang meer hoeft te duren voordat ik
de gezochte zal vinden. Alleen is wel het eind
van het eerste gedeelte in zicht. Verder kan ik
niet gezien dit mooie stukje water abrupt wordt
onderbroken door een viaduct van een minder
mooie snelweg. Ik zal dat eind dus weer terug
moeten om vervolgens om te rijden zodat ik aan
de andere kant van het viaduct mijn weg weer
kan vervolgen. Halverwege de terugweg begint de
hitte wel zijn tol te eisen en twijfel ik of ik mijn
weg wel moet vervolgen. Op die paar brasems na
heb ik niks kunnen vinden.
Bij de auto aangekomen neem ik eerst eens een
paar slokken water en vind toch nog de energie
om te kijken of mijn vermoeden klopt. Die
paar brasems geven mij hoop dat er toch karper
aanwezig moet zijn en gezien het in directe
verbinding met de Schie staat moet een Haagse

“IK BEN ER KLAAR VOOR
OM MIJN HENGEL
EEN ZWIEPER TE GEVEN”

SKP mogelijk zijn. Mits ik natuurlijk überhaupt
een karper weet te vinden. Aan de andere kant
van de snelweg til ik de fiets uit de auto en denk
nu ook aan het flesje water. Het voordeel van het
2e stuk is dat ik er langs kan fietsen. Het begin
begint zoals het eerste stuk geëindigd is en ik
zie weer een paar brasems zwemmen. Yes, niet
veel later zie ik een karper onder de lelies liggen.
Duidelijk een schub en ik laat hem lekker doen
waar hij mee bezig is. Een tiental meters verder
zie ik een groepje van vier zwemmen.

Vroeg of laat ga je ze vinden
Allen schubs maar er zit wel een flinke tussen.
Toch laat ik ze vooralsnog gaan want wil eerst
kijken of ik ergens een spiegel kan vinden. En
dan zie ik hem! Klein maar fijn en duidelijk een
spiegeltje. Dit is mijn kans! Ik doe een broodvlok
aan de haak en volg hem eerst een tijdje. Hij
zwemt wel gehaast en maakt een wat schichtige
indruk. Plots minder hij wat vaart. Ik weet hem
perfect aan te werpen en het volkje dwarrelt
precies voor zijn neus naar beneden. Ik zie hem
ernaar kijken en ik ben er klaar voor om mijn
hengel een zwieper te geven. Dit kan niet meer
mis gaan! Toch zet hij mij voor Sjaak en negeert
het stukje brood volledig. Hij neemt direct de
vinnen en zwemt in gestaag tempo weg... Wat een
domper en kans voor nu verkeken...
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