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Het karpervissen op de wateren van Landsmeer is niet immens populair bij karpervissers en
zeker niet bij degene die op grote kapers jaagt.
Ons water bevat echter een goed gezond bestand aan karpers, maar het bestand kent geen
grote variëteit aan soorten. Zoals men vroeger op vooral de Amsterdamse wateren de Spiegel-,
Rijen- of Lederkarper vaak ving, vang je op de Landsmeerse wateren bijna uitsluitend de
schubkarper. En deze karper is de variëteit die door de Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij is uitgezet en zijn DNA is gebaseerd op dat van de Hollandse boerenkarper. Dit
zijn de zogenaamde wildbroed-hybrides. Deze vissen worden niet heel groot en zwaar in
vergelijking met de door de Heidemij gekweekte soorten.
De boerenkarper staat bekend als een vechtersbaas maar dat moet wel in het licht van de tijd
worden gezien. Wat vroeger was het materiaal even van wat mindere kwaliteit.
In het begin van de jaren 90 was het bestand aan karper op de Breek groot. Mijn maten en ik
visten toen met name op de Sloterplas maar planden een sessie van een paar dagen op de
Breek om daar ‘aantallen te scoren’. Een vis of tachtig was dan ook geen uitzondering. Helaas is
daar vanuit karpervissersoogpunt een einde aan gekomen doordat men karpers zijn gaan
afvangen om andere soorten ‘lebensraum’ te geven.
We hebben echter plannen om in het kader van
verstandig visstand beheer karpers te gaan uitzetten.
Dit zullen dan de variëteiten zoals de
spiegel- en rijenkarper zijn die onder andere in Duitsland
worden gekweekt. Deze variëteiten groeien snel,
leven lang en geven veel ‘sport’ tijdens het vangen.
Nadeel van ons water is echter dat het in open verbinding
staat met het Noordhollandsch kanaal en de uitgezette
karpers ons water ook kunnen verlaten. We zullen dus wat moeten bedenken om deze karpers
in ons water te houden. Het draait in het dierenleven om drie zaken; overleven, eten

en voortplanten. Dus we moeten ervoor zorgen dat de Landsmeerse wateren voldoen aan de
randvoorwaarden die voor ‘overleven, eten en voortplanten’ noodzakelijk zijn. En daar gaan we
ons als vereniging de komende maanden over buigen.
Het vissen op karper kent verschillende manieren. Zo kan je met de pen, of met de korst op
karper vissen maar ook het statisch vissen met meerdere hengels en een tentje is erg populair.
De karper is een alleseter en wordt niet voor niets het ’zoetwatervarken’ genoemd.
Vroeger werd als aas veel mais, aardappel en kaas gebruikt en in de jaren 80 nam de boillie als
aas een grote vlucht. En met een zelfhakingssysteem werden lange sessies mogelijk.
Gedurende de jaren is het karpervissen enorm
ontwikkeld en die ontwikkeling houdt niet op. Vooral
op het gebied van onderlijnen en aastechnieken zijn
boeken vol geschreven.
Wil je meer weten over het vissen op karper kom
dan naar de workshop ‘Karpervissen’.
Wij zijn van plan die aan het eind van het eerste
kwartaal te houden. Volg onze Facebookpagina dan ook nauwkeurig.

Spiegelkarper 39 pond gevangen in Frankrijk

Algemene Ledenvergadering 2016
10 mei 2016 zal om 20.00 uur weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden
gehouden. De agenda wordt gepubliceerd op de website. Mocht u agendapunten willen
inbrengen, schroom dan niet en benader het bestuur of mail het agendapunt. (info@hsvlandsmeer-denilp.nl) De vergadering zal plaats vinden in het Dorpshuis Landsmeer.

Hengelsportpromotiedag 2016
Momenteel zijn we druk met de voorbereidingen van de grote Hengelsportpromotiedag 2016
die gehouden wordt op 17 september aanstaande. De promotiedag vindt plaats in zwembad
De Breek, Sportlaan 1 in Landsmeer. Met demonstraties van Bellyboten, vliegvissen,
werptechnieken, verschillende (kunst)aassoorten, voerboten, het roken van vis en veel meer!
Maar ook heel veel over de nieuwste hengels, molens, vistechnieken, knopen en onderlijnen,
boten, fishfinders, motoren, etc. Een dag die u niet mag missen!
De entree en de koffie is gratis.
Als u ook een bijdrage aan deze dag wil leveren meldt u zich dan aan bij Jacob Arends of via de
mail van onze vereniging. ( info@hsv-landsmeer-denilp.nl )

Zwembad De Breek

De eerste VisFlits is, zo mogen we uit de reacties opmaken, goed ontvangen. Kennelijk voldoet
een dergelijk informatieblad aan de verwachting van de leden. Heeft u opmerkingen en of
suggesties om dit blad nog aantrekkelijker te maken, schroom dan niet en laat het de redactie
weten op info@hsv-landsmeer-denilp.nl .

In de volgende VisFlits ondermeer:
•
•
•

Onze voorzitter aan het woord.
Hoe zat het ook al weer met die gesloten tijden?
Vispas kwijt? Wat nu?

