Karpervissen met de vaste stok, genieten of karpers rossen???

Nou ken ik wel een aantal wateren waar dit goed mogelijk is maar ik wilde het eerst maar eens
in de praktijk brengen bij een commerciële vijver en we hadden vanuit de vereniging de karper
vijver bij Toms Creek afgehuurd voor een dag. Een mooie locatie met meer dan voldoende
karper op de vijver. Mijn voorbereiding bestond dan ook uit het monteren van drie delen hol
elastiek in de zwaarste 13 meter stok die ik bezit; de Bullit van Shakespeare. Vooraf maar even
oefenen op een vijvertje in Urk waar je nagenoeg alleen giebels en kleine karper vangt was het
plan. De allereerste aanbeet was hier meteen een karper van rond de 70 cm die mij niet alleen
alle hoeken van het vijvertje liet zien maar tevens mijn tweede deel aan flarden trok… Meteen
had ik de pest in over deze visserij maar na een beetje te zijn gekalmeerd begreep ik de
oorzaak. Tijdens het monteren thuis van het elastiek was de top set op de grond gestuiterd en
zodoende zeer waarschijnlijk al beschadigd voordat ik deze vis eraan kreeg. Gelukkig kon ik de
boel nog repareren en heb ik het elastiek maar over gezet naar de andere top set die ik bij deze
stok heb. De gerepareerde maar als reserve houden dacht ik…. Eindelijk was de dag dan
aangebroken dat we bij Toms Creek zouden gaan vissen en nadat ik de spullen aan de
waterkant had klaar gezet cupte ik wat pellets en gemalen boilies op de stek. Het duurde maar
even en de aasbellen verschenen rijkelijk op mijn stekje.. Niet veel later schoot mijn dobber
onder en sloeg ik aan… Wauw! De karper aan de haak nam een geweldige spurt naar het
midden van de vijver en ik verbaasde mij te zeerste over de rek in mijn elastiek! Ruim zeven
meter elastiek was uit mijn top gerost en eindelijk stopte de vis. Heel voorzichtig bracht ik de
hengel naar achteren en stak ik twee delen af van de negen meter waarmee ik zat te vissen, ik
moest vanwege de lengte van het elastiek wat uit de hengel kwam wel met zeven delen drillen
en een lang gevecht begon. Toch bleef ik uiterst verbaasd dat de boel het allemaal hield en na
een minuut op tien begonnen de rondjes die de vis maakte steeds kleiner te worden. Na een
kwartietje lag er een mooi spiegeltje van circa 3000 gram in mijn schepnet en was ik een
verzuurde arm rijker… Wat een supergave visserij is dit dacht ik nog bij mezelf en er volgden
die dag nog heel wat vissen met als hoogtepunt een vis van ruim 4000 gram waar ik zeker 20
minuten voor nodig had. Fantastisch !!!! Topsport van de bovenst plank ! Nu zat er links van mij
iemand met een zogenaamde pulla bung te vissen; een systeem waarbij jet het elastiek aan de
achterkant uit je top set kunt trekken en zo de druk op de vis kan verhogen en ik heb met
verbazing hiernaar zitten kijken. Non stop werden er een paar pellets op de stek geschoten;
werd er telkens opnieuw ingeworpen en toen de karpers eenmaal goed op de pellets zaten
werd er ook non stop gevangen. Aanslaan; de hengel in rap tempo achteruit rammen; afsteken
en de druk op het elastiek opbouwen.. En dit alles ging hier in een tempo dat karpers waar ik
ruim een kwartier mee bezig was bij deze man binnen vijf minuten in het schepnet zaten. Ik
weet zeker dat er vissen bij geweest zijn die dag die in het leefnet lagen voordat ze goed en wel
beseften dat ze aan een haak zaten! Het leek wel of ie voorntjes zat te tikken en ik dacht bij
mezelf, dit heeft toch niets meer met vissen of sport te maken? Dit is gewoon zoveel mogelijk
karpers eruit rammen. En natuurlijk als het om een wedstrijd gaat kan ik het absoluut begrijpen
maar als het op gewoon vissen aankomt geef mij dan maar de traditionele manier. Topsport van
de bovenste plank!!! Vijf November gaan we weer en ik kijk er nu al naar uit. Wat een
supergave visserij hebben we erbij gekregen in Nederland en ikzelf had voorheen nooit gedacht
dat ik nog eens gericht op karper zou gaan vissen met de vaste stok. Laat het vissen met de
pulla bung maar lekker aan die wedstrijd giganten over; ik ga volgende keer opnieuw mijn
hengel en elastiek tot het uiterste beproeven! Dat word zeker weer een volle dag genieten!
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Dit slag vissen vraagt het uiterste van je standaard materiaal en bezorgd je een lamme arm!
Geen pulla bung voor mij, ik blijf gewoon met mijn drie delen elastiek dolle pret beleven!!
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