
50

Vissen in nederland • vliegvissen

oewel ik doorgaans 
met de pen op karper 
vis in de polder, pak 

ik toch steeds vaker de vlie-
genlat om achter de polderbig-
getjes aan te gaan. Dat doe ik 
niet om aantallen te vangen 
– dat lukt beter met een worm 
of maïs onder de pen – maar 
omdat het weer een nieuwe 
uitdaging en ervaring is. Met 
de vliegenhengel zoek ik dus 
meestal sloten of slootjes op 
waar het barst van de karper 
(meestal de wat kleinere exem-
plaren). Over het algemeen 
moet je namelijk wel een vis 
of tien aanwerpen om er een 
te kunnen vangen. Daar staat 
tegenover dat de kick enorm is 
als de imitatie broodvlok naar 
binnen wordt gezogen en je 
je eerste karper haakt op de 
vliegenhengel.  

GEEN ‘LIGHT’ VISSERIJ
Kies je materiaal niet te licht. 
Een karper kan aan de vlie-
genhengel goed te keer gaan 
en daarbij zijn onze polders 
in deze tijd van het jaar zwaar 
begroeid. Afhankelijk van 
de hoeveelheid waterplanten 
kies ik een hengel in de range 
aftma #8-10. Als het maar een 
wat zwaardere vliegenhengel 
is. Zorg er in ieder geval voor 
dat deze is voorzien van een 
goede reel met een perfecte 
slip afstelling. Dat laatste is 
belangrijk om de runs van een 
karper op te kunnen vangen. 
Zo’n honderd vijftig meter 
backing op de reel is voldoen-
de: geen enkele karper in de 
polder trekt je reel leeg. Daar 
zijn onze poldersloten over het 
algemeen te smal voor.
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ZUIVER EN PRECIES
Vliegvissen op karper doe je 
op zicht. Je werpt vissen aan 
die je ziet zwemmen of wroe-
ten. Daarom is het belangrijk 
precies en gemikt te kunnen 
werpen. Dit gaat in mijn ogen 
het beste met een dubbeltapse 
vliegenlijn. Hetzelfde argu-
ment gaat op voor de keus 
van het leadermateriaal. Ik 
vis met een bone fish leader 

OP KARPER MET 
DE BROODVLIEG
Er zijn maar weinig vliegvissers die gericht op karper 
vissen. Simpelweg omdat ze denken dat dit niet 
mogelijk is. Maar karpers zijn wel degelijk te vangen 
met de vliegenhengel, het vergt alleen wat geduld 
en doorzettingsvermogen. Rob Kraaijeveld vertelt je 
in dit artikel hoe je het karperen met de vlieg precies 
aanpakt.
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Vliegvissen op karper kun je 
lekker basic houden.

Broodvliegen en zalmeitjes 
zijn toppers voor karper.
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van een meter of drie en een 
punt van 27/00. Deze strekt 
mooi tijdens de worp en laat 

zich daarbij ook lekker zuiver 
en precies werpen. Bovendien 
kun je er eventueel nog een 

dunner puntje aan knopen als 
het water redelijk vrij is van 
begroeiing.

WOL OP EEN HAAK
Het vliegvissen op karper heeft 
feitelijk nog maar weinig met 
de vliegen te maken die voor 
deze tak van sport gebruikelijk 
zijn. De op de haak gebonden 
imitatie van een broodpluim 
kun je eigenlijk geen vlieg 
meer noemen. Wat wol op een 
haak dekt de lading een stuk 
beter. De nep broodpluimen 
zijn gemakkelijk te maken. 
Ik gebruik hiervoor een 
karperhaak van Gamakatsu; 
de Method hook size 2. Een 
mooie kromme haak waar je 
zonder al te veel fratsen een 
mooie imitatie broodpluim op 
bindt. Behalve de broodpluim 
zijn ook de zalmeitjes die ik 
normaal gesproken op het 
Oostvoornse Meer gebruik 
goed in te zetten in de polder. 
Die bind ik ook op de eerder 
genoemde haak.

BASIC UITRUSTING
Behalve het hiervoor genoem-
de materiaal heb je niet veel 

meer spullen nodig bij het 
vliegvissen op karper. Ik neem 
altijd een extra klosje draad 
mee voor het geval dat de 
leader kapot gaat en je er een 
nieuwe, of eventuele dunnere, 
punt aan moet zetten. Verder 
een simpele vliegendoos met 
wat imitatie broodpluimen en 
zalmeitjes. Houd het daarbij 
simpel wat betreft de kleuren: 
ik heb meerdere varianten, 
maar wit vangt ook goed. 
Omdat je op zicht vist, mag 
een polaroid bril niet in je uit-
rusting ontbreken. Tenslotte 
maakt een handzaam schep-
net het plaatje compleet. Dus 
niet zo’n megagroot karpernet, 
maar gewoon een simpel net 
waar een karper van laten we 
zeggen een pond of tien in 
past.

DE AANHOUDER WINT
Karper tref je in polderslo-
ten ’s zomers meestal op de 
ondiepe stukken aan. Dit zijn 
de plekken waar het water 

flink opwarmt en daar zie je 
vaak vissen die lekker aan het 
wroeten en azen zijn. Het is 
nu een kwestie van voorzich-
tig te werk gaan. Blijf een 
metertje of acht bij de karpers 
vandaan en trek een meter 
of tien à twaalf lijn van de 
reel. Dit doe ik omdat mijn 
broodvlok of zalmeitje voorbij 
de azende karper in het water 
terecht moet komen. Met een 
paar valse worpen werp ik 
het kunstbrood net voorbij de 
vis en daarna trek ik het heel 
voorzichtig richting de kop 
van de vis. 
Vervolgens laat ik hem in de 
buurt van de karper afzinken 
en strip ik hem heel rustig 
binnen. Het gebeurt regelma-
tig dat de vis je aas negeert; 
dan is het een kwestie van 
een andere karper aanwerpen. 
Maar krijg je een aanbeet, dan 
ontploft het water, hoor je de 
slip van de reel krijsen en sta 
je te stuiteren van de kick – 
neem dat maar van me aan. 

Zorg dat je bij het aanwerpen van de vis op gepaste afstand blijft.

Karper vangen aan 
de vlieg is kicken!

Deze vis zag het wol 
op de haak aan voor 
een broodvlok.

WK VLIEGVISSEN IN POLEN
Ook de Nederlandse vliegvissers visten in juni een 
WK. Van 14 tot 21 juni vond de 30e editie van het 
FIPS MOUCHE wereldkampioenschap vliegvissen 
plaats in Polen. Een deelnemersveld van 25 landen 
en 134 deelnemers visten twee sessies op het 
Myczkowce meer en drie op de rivier San.

et gegeven dat Polen de laatste maanden enorm 
te leiden heeft gehad onder zware regenval, was 
tijdens onze heenreis nog steeds goed te zien. Hier 

en daar waren zelfs complete bruggen weggeslagen door 
het geweld van het water. Via enkele omleidingen wisten we 
uiteindelijk toch onze bestemming, het plaatsje Polańczyk in 
zuidoost Polen, te bereiken. 

MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
Tijdens de trainingsdagen werd al snel duidelijk dat maatse 
forellen en vlagzalmen niet makkelijk te vangen waren. En 
dat terwijl de machtige River San toch echt wel bekend staat 
om haar goede visstand. Door het hoge water was er waar-
schijnlijk behoorlijk wat vis stroomafwaarts weggespoeld. 
Ook op het meer was het taai en werd er maar weinig forel 
gevangen. 

TSJECHIË KAMPIOEN
Toch wisten de toplanden zich ook onder deze moeilijke 
omstandigheden weer te onderscheiden en vooraan in het 
klassement mee te doen. Van de gebruikelijke favorieten was 
Tsjechië duidelijk de sterkste. Na vijf sessies van drie uur 
verdeeld over drie wedstrijddagen werden zij dan ook wereld-
kampioen. Daarbij legden ze ook beslag op de eerste twee 
plaatsen in het individueel klassement.

NEDERLANDS SUCCESJE
Onze ploeg – Bert Schmidt, Bram Zanis, Peter Elberse, René 
Koops en Siem Grootemaat – eindigde als 21e van de 25 deel-
nemende landen. Individueel was René Koops op plaats 43 de 
beste geklasseerde Nederlander. Toch pakten we op dit WK 
nog een klein prijsje. Ik had zelf het geluk om de grootste 
vlagzalm van het toernooi te vangen. Die eer moest ik wel 
delen met Des Armstrong uit Nieuw Zeeland en Jose Romero 
uit Spanje: alle drie vingen we een vlagzalm van 48,5 cm. Tot 
slot wil ik mijn teamleden bedanken voor hun inzet en de 
geweldige sfeer in de groep. 

Peter Elberse,
Bondscoach Nederlands vliegvisteam
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Peter Elberse met een 
vlagzalm uit de San.


