Karpervissen met de vlieghengel
Karperdag VVCML 14 augustus 2021 op visvijver van HSV-Posterholt
Met de vlieghengel vissen op forel, witvis en roofvis is niet nieuw en wordt dan ook door nagenoeg
alle vliegvissers bedreven. Maar vliegvissen op karper, “de koning van het zoete water” is toch ’n
geheel andere visserij. Vaak hoor ik van vissers, “gaat dat ook, vang je dan wel vis!”. Niets is minder
waar. Eenmaal met dit virus besmet, is dit ’n mooie aanvulling op het standaard vliegvissen. De
aanbeet is soms subtiel maar meestal heel fel, met de daaropvolgende langdurige heftige dril. Heel
spectaculair. Geduld is hierbij het devies.

Al vele jaren ben ik lid van VliegvisClub MidenLimburg(VVCML) en HSV-Posterholt. Laats genoemde
vereniging heeft ’n rustig gelegen eigen visvijver met mooi aangelegde visplaatsen. In deze vijver zit
’n groot visbestand aan witvis waaronder ook veel karper. Enkele jaren geleden ben ik begonnen om
gericht te vissen op karper met de vlieghengel. In het begin ging dit moeizaam. Veel aanbeten gemist
en vissen verspeeld. Maar naarmate de tijd vorderde ging ik meer het aasgedrag van de karper
begrijpen en werden de vangstresultaten steeds beter. Tussen de 10 tot 20 karpers op ’n avond van 3
uur vissen was dan vaak geen uitzondering meer.

(Visvijver Posterholt)
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Visplezier delen.
Hoe mooi zou het zijn als de leden van VVCML ook konden “delen” in dit karperplezier! Na veelvuldig
overleg, meermalen belangstelling peilen bij bestuursleden van HSV-Posterholt, werd er onder
voorbehoud van voldoende belangstelling bij de vissers van VVCML, een datum voor de karperdag
vastgesteld. Ook vooraf overleg en afstemming met bestuur VVCML(Harry Hertog) werden de nodige
acties uitgezet. Omdat het vliegvissen op karper aan de oppervlakte, op zicht dus, het meest
spectaculair is, werd er gekozen voor ’n dag in juli of augustus. Het werd zaterdag 14 augustus 2021.
Omdat 12 visplaatsen vanwege werpruimte achter de visser het meest geschikt zijn, werd van ’n
maximale inschrijving uitgegaan. Ondanks dat de karperdag in de vakantie periode viel waren de
plaatsen snel bezet door: Marcel, Erik, Ralf, Frans, Rien, Jowandre, Hen, Dion, Harry, Godfried en
Hans. Helaas moest Jo zich door een drukke agenda afmelden. Door HSV-Posterholt was deze visdag
als een “Vliegvis DEMO” gekenmerkt en ook als zodanig gereserveerd.

(aankondiging op site en bij visvijver)

De voorbereiding.
Ofschoon deze karperdag geen vangstgarantie geeft, was ’n goede voorbereiding wel noodzakelijk.
Meerdere berichten waaronder Whats Appjes en email met informatie over hengel, lijnen, vliegen,
vistechnieken en lokmiddelen zijn verzonden. Ook het advies om de vlieghengel niet onbeheerd met
aas in het water te leggen, werd uit eigen ervaring afgeraden!
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De Karperdag!
Op zaterdag 14 augustus was het dan zover. Alle deelnemers hadden zich ruimschoots voor 8:00uur
op locatie verzameld. Hartelijk werden wij met koffie ontvangen door de secretaris van HSVPosterholt(Johnn Tetz). Na een korte introductie en wat tips door de organisatoren(Harry en Hans)
werd er voor ’n visplaats geloot. Er werd gevist in bloktijden van 2 uur. De loting had als doel dat op
het einde van de visdag elke deelnemer elke hoek van de visvijver heeft bevist zodat er geen
voorkeur voor de een of andere plek ontstond. Uiteraard was iedereen vrij om te vissen op de plek
die hij de beste visplek vond.
Nadat iedereen op de visplaats was gearriveerd kon het vissen beginnen. In het midden van de vijver
werd al ’n enkele karper gespot maar door de vliegvisser(nog) onbereikbaar. Daarom probeerde men
de vis naar de kant te lokken met broodkorsten en voerpellets al dan niet drijvend. Het was voor ’n
aantal vissers in het algemeen ’n nieuwe manier van vissen. Het duurde toch even voordat de eerste
aanbeet voelbaar werd. Het was moeilijk, de karper aasde heel voorzichtig en zat in het algemeen
nog diep. De brasem liet zich toch wat eerder zien en werd ook als eerste gevangen. In het algemeen
werden er in de loop van de morgen weinig karpers gevangen en ook ’n paar verspeeld. Godfried als
ervaren karpervisser had al snel in de gaten dat de karper diep zat waardoor hij met de zinklijn op
jacht ging en niet zonder resultaat. Al snel werden er enkele karpers nagenoeg aan de kant gehaakt.

Van 12:00 tot 13:00uur was er ’n lunchpauze georganiseerd en volledig verzorgd door onze voorzitter
Harry Hertog. Soep, broodjes, warme worst en frisdank, het ontbrak ons aan niets. Ook konden we
even bijpraten en informatie uitwisselen. Omdat HSV-Posterholt op hun site bekendheid aan deze
dag hadden gegeven, zijn er diverse belangstellenden, al dan niet met hun kinderen, komen kijken. Er
werden vele vragen gesteld en vol bewondering keek men naar deze vistechniek.
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De middagsessie beloofde iets beter te worden. De zon stond hoger en de karper en ook de brasem
lieten zich meer zien. Maar vis aasde in het algemeen toch voorzichtig. Een goede beetregistratie was
dan ook belangrijk. Lijn strak houden, contact met de vlieg gaf meer resultaat waardoor er ook meer
vis in het net belande. Tijdens de dril was bij menige visser ’n kleine fonkeling in de ogen
waarneembaar en genoot men zienderogen. Helaas konden niet alle vissers door andere afspraken
elders, tot het einde van de visdag blijven. Zij hebben hierdoor de aangeboden vlaai van HSVPosterholt en ’n spectaculaire karperdril door Hen niet kunnen meebeleven. Er zijn op het einde van
de middag nog hele mooie karpers gevangen.

Samenvatting
In het algemeen kunnen we terugzien op ’n mooie visdag die in het teken stond van de karper. Wij
hebben zichtbaar genoten van deze locatie en de gastvrijheid van HSV-Posterholt met in bijzonder de
samenwerking met de secretaris Johnn Tetz. Een mondelinge toezegging om er een jaarlijks
terugkomende karperdag van te maken waarderen wij zeer als vliegvisser van VliegVisClub
MiddenLimburg(VVCML).
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