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Dennis Oomen

Karpertermen

"Zo ook lekker aan het vissen?". Ik kijk op vanaf mijn waker en zie Bram
Zwanenburg, medebestuurslid van de WHSV. "Zit je met pees te vissen?”, Vraagt
Bram, terwijl hij naar mijn aas wijst. "Pees". Ik ken dat woord niet en bedenk dat dit
wellicht een Katwijks woord is wat ik niet ken. „Ja!, dat klopt" roep ik, er vanuit
gaande dat hij mijn aas bedoelt. Daarna volgt een kort gesprek, waarna Bram
vertrekt naar zijn stek om zijn
eigen materiaal in orde te gaan
maken voor de wedstrijd. We
zitten namelijk op de vijver van
Pennekenvolt te België, waar
hij aan de wedstrijd deelneemt
en ik vrij aan het vissen ben. !

!

Weer mijmerend, terwijl ik mijn
waker in de gaten houd, denk ik
aan het woord "pees". Het duurt
even, maar dan valt het kwartje,
hij bedoelt waarschijnlijk "paste"
het Engelse woord voor deeg. !

!

Even moet ik grinniken, daarna
bedenk ik me dat het vissen,
maar zeker het karpervissen de
laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen, met het bijbehorende vakjargon. !

!

Zo bedenk ik me dat ik nu niet simpelweg zit te vissen, maar dat ik een "sessie" aan
het doen ben op een betaalwater in het buitenland. Klinkt veel interessanter zo. Ik zit
op de vijver in België omdat daar een vijftigplusser in zit, die ik maar wat graag wil
vangen, of moet ik zeggen "scoren". Die vijftigplusser is ineens een "targetvis"
geworden.!

!

Piep! Ik kijk in een flits naar mijn waker. De waker maakt een klein sprongetje en de
waker zakt daarna twee decimeter en blijft hangen. Verder gebeurt er niets, behalve
dat mijn hartslag weer naar beneden gaat. Na al die jaren blijf ik het spannend
vinden. Weer spelen mijn gedachten over de terminologie. Had ik net "leven" of had
ik "beet"? Was de karper aan het proeven of zat er een brasem te "knibbelen". Een
"linebite" kon het niet zijn, want dan was de waker teruggezakt naar de
oorspronkelijke positie.!

!

Veel tijd om er verder over na te denken krijg ik niet, want de waker loopt zonder
waarschuwing in een vloeiende beweging omhoog en de waker loopt tegen het
startoog. Had ik een aanbeet of "een take" of "run"? U mag het zeggen, maar in een
vloeiende beweging sla ik aan en ik voel meteen weerstand. "Gotcha" roep ik nog
tegen mezelf. !
karpertermen

1

” Je kan geen
karper vangen
op een plaats
waar ze niet
zitten ”

!

* Dennis Oomen

De aanslag wordt meteen beantwoord door een woedende ruk aan de andere kant
en de vis wil aan van me weg, of moet ik zeggen "aan zijn run beginnen" . Op dit
water laat ik dit toe, als de hengel in een redelijke curve staat. Er zijn hier weinig
obstakels, behalve een paar uit het water stekende paaltjes, dus hoef ik niks te
forceren. Rustig laat ik de vis begaan en na een kort gevecht of "drill", glijdt de vis
het net in.!

!

Het blijkt een mooie spiegel van
een pondje of 15. De vis heeft
geen zin om op de foto te gaan
overigens, maar na drie keer
oppakken blijft de vis stil en kan
de foto gemaakt worden,
waarna ik hem terug zet.
Gezien het gewicht was het een
"double", wat dubbel betekent,
wat gaat om het dubbele getal
in het gewicht. Mooi gescoord,
maar niet de targetvis die ik
wilde.!

!
!

Ik beaas mijn haak weer met nieuwe "paste" en werp opnieuw in op een plek waar ik
de karper verwacht. Zo'n eerste vis doet goed en ga er weer helemaal voor zitten.
"Plek" is ook zo'n woord. "Hotspot" heet dit tegenwoordig. Vroeger kwam je ook nog
weg met "stek" maar ook dit woord is redelijk uit de mode tegenwoordig. Eén van
mijn bekendste uitspraken ”Je kan geen karper vangen op een plaats waar ze niet
zitten” krijgt ook een andere lading met een paar andere termen. In plaats van een
karper te zoeken en meer op zicht te vangen heet dat nu ”stalken” en een goede
stek uitkiezen en daar je visserij doen heet een ”Hotspot afromen”. Vang je niks dan
zit je keihard ”te blanken”.!

!
!
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Weken later ving ik bovenstaande vis op hetzelfde water met een bal deeg gemaakt
van hetzelfde deeg waar ik boilies van maak, of moet ik zeggen ;!

!

” Tijdens een korte sessie, een paar weken later, scoorde ik op hetzelfde betaalwater
in België deze karper van 24 pond met paste op basis van mijn eigen boiliemix”!

!

Ik zou zo nog een uurtje kunnen doorgaan, maar mijn punt is dat we niet teveel
waarde moeten hechten aan deze termen. Tuurlijk is het handig om dezelfde taal te
spreken als karpervissers onderling, maar zolang dat maar niet teveel afleidt van
waar het werkelijk om draait en dat is de jacht op (grote) karper en onze beleving
daarbij. Die is naar mijn bescheiden mening het belangrijkst!!

!
!
!
Goede vangst toegewenst …… of score ….. u mag het zeggen!!
!
Dennis Oomen, 2014 !
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