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dens deze weekenden komen er soms 

hele interessante ideeën boven water. 

Vanuit Engeland kwam Martin Locke 

over, ikzelf vanuit Nederland en de Bel-

gen Geert Ooms, Alijn Danau, Wesley 

Lagaert, Alain Servaes en Kurt de Proot 

spelen een thuiswedstrijd. Vorig jaar was 

de opkomst een stuk hoger, maar de va-

kantieplanning van de anderen zorgden 

ervoor dat we een weekend moesten 

kiezen waarop de meesten van ons kon-

den. Met zo’n grote groep is het bijna 

onmogelijk om een weekend te selecte-

ren waarin iedereen aanwezig kan zijn.

Het domein
Dit jaar stond Timmy’s Lake, het groot-

ste meer van domein De Karperhoeve, 

op het programma. De Karperhoeve te 

Oosterlo kent een rijke historie. Waar 

ooit een moeras lag en waarvan werd 

gezegd dat het er spookte, ligt nu een 

prachtig domein voor de sportvisser. In 

het midden van de twintigste eeuw werd 

het moeras uitgegraven en ontstonden 

diverse wateren. Bij een van deze wa-

teren werd een taveerne en woonhuis 

gebouwd op palen, die nog dienst heb-

ben gedaan als een beruchte paren-

club. De huidige eigenaar, Timmy, viste 

regelmatig op het domein en droomde 

ooit een eigen water te beheren. Tijdens 

een sessie werd hardop gedagdroomd 

en Timmy’s vismaat bleek de toenma-

lige eigenaar te kennen. Een afspraak 

was snel gemaakt en nog sneller was er 

een overeenkomst gesloten. Er moest 

ontzettend veel gebeuren, want het do-

mein was flink verwaarloosd. Zo is er 

door Timmy en enkele vrienden maar 

liefst 32.000 kilo afval verwijderd! Er 

zijn stekken aangelegd en de meren zijn 

afgenet om brasem en meerval te ver-

wijderen. Timmy runt ook nog twee win-

kels: karperspeciaalzaak De Hengelaar 

en reptielenspeciaalzaak Het Dierenpa-

radijs. Hierbij wordt Timmy ontzettend 

gesteund door zijn ouders en zijn vrouw 

Tine. Het domein is gelegen langs de 

rivier de Nete, bij het dorp Oosterlo in 

de gemeente Geel. Deze ligging nabij de 

Nederlands-Belgische grens, maakt het 

een zeer interessante bestemming voor 

een sessie van een weekend of mid-

week. Naast Timmy’s Lake is er Tine’s 

Lake; een actie-meer met een groot kar-

perbestand en een serie steuren. In het 

derde meer – Gio’s Lake – zwemt meer-

val tot ruim over de twee meter.

Timmy’s Lake is 6,5 hectare groot en 

in de afgelopen winter afgenet om het 

visbestand te inventariseren. Het resul-

taat was zeer spectaculair. De grootste 

karper woog maar liefst 24 kilo en het 

gemiddelde gewicht van de karpers be-

droeg ongeveer 15 kilo! Naast de vele 

grote vissen zwemmen er ook enkele 

zeer fraai beschubde spiegelkarpers. 

Tijdens de afnetting is alle gevangen 

kleine karper, brasem en meerval ver-

huisd naar een van de andere putten 

op het domein. Het originele visbestand 

heeft zich prima ontwikkeld als gevolg 

van de ruime aanwezigheid van natuur-

lijk voedsel als rode muggenlarven en 

waterslakken. Omdat het water ook nog 

eens voer toegediend krijgt van de vis-

sers, kunnen de vissen wel eens serieus 
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Onder het genot van een hapje en een 

drankje worden het seizoen en de ambi-

tieuze toekomstplannen doorgenomen. 

Ook de diverse projecten van Solar Tac-

kle komen aan bod. Alle input wordt erg 

gewaardeerd en meegenomen bij de 

ontwikkeling van nieuwe producten. Tij-

Afgelopen september stond de jaarlijkse BBQ sessie van Solar Tackle op 
het programma. Deze gezellige vissessie is een traditie geworden, waar elk 
teamlid van dit prestigieuze Engelse merk erg naar uitkijkt. De teamleden ko-
men elkaar alleen maar tegen op beurzen, maar dan is het te druk om goed 
met elkaar te kunnen praten. Tijdens de jaarlijkse BBQ sessie is die mogelijk-
heid er wel.

Betaalwateren:
De Karperhoeve

Dennis de Wilde

Er zwemmen schitterende vissen op De Karperhoeve.

 Een schepnet, weegzak, driepoot en onthaakmat zijn op alle stekken aanwezig.

Alle stekken zijn ruim opgezet en voorzien van grind.
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meting te zien. Wie zal er aan het einde 

van het weekend de meeste vissen heb-

ben gevangen? ’s Avonds is iedereen al 

aan het vissen als Timmy rond de plas 

rijdt om te vragen wie er pizza of kebab 

wenst. Dit is een standaard service die 

De Karperhoeve verzorgt. Vlakbij het do-

mein bevindt zich een zeer goede pizze-

ria waar het eten voor de vissers wordt 

besteld. Vervolgens worden de maaltij-

den netjes op de stek afgeleverd.

Ik heb gekozen voor een van de twee 

centrale stekken, aangezien ik gok op 

aanbeet in de nacht of ochtend. Over-

dag wil ik namelijk gezellig buurten bij de 

anderen en zal ik niet vissen. Op vrijdag 

heb ik al een voerplek aangelegd op het 

midden van de plas en op zaterdagmid-

dag voer ik opnieuw. Zo doet het voer 

overdag zijn werk en liggen er tevens 

geen lijnen op de stek. Deze tactiek ge-

bruik ik vaker op drukbeviste wateren. 

Voordat ik de lijnen binnendraai, plaats 

gaan groeien. Bovendien is er vanwege 

de afvissing minder vis aanwezig en dat 

bevordert de groei van de karpers ook.

Vanwege het moerasachtige gebied is 

de bodem vrij zacht over het algemeen. 

Daarom is het aan te raden om de rigs 

daarop aan te passen. Lichte loodjes, 

een langere onderlijn en bijvoorbeeld 

een chod rig zorgen voor een effectieve 

presentatie. Toch zijn er ook harde pla-

teaus te ontdekken. Neem dus de tijd 

om het water goed in kaart te brengen 

met een peilhengel. Maïs is zeer succes-

vol gebleken, want dit blijft goed op de 

zachte bodem liggen. Ook het soaken 

van het aas in een attractieve soak – ik 

gebruik Solar’s Marine 17 – of een goede 

zalmolie werkt goed. Omdat de boilies 

zich volzuigen met de vloeistof, zullen 

ze veel minder geur en smaak van de 

bodem opnemen. Daarnaast geeft een 

gesoakte boilie een zeer attractieve geur 

en smaak af.

Timmy’s Lake heeft acht stekken. Aan 

de noordzijde bevinden zich twee cen-

traal gelegen tweepersoons stekken 

en hetzelfde geldt voor de zuidzijde 

van het meer. De vier hoeken van het 

water bieden ruimte aan een eenper-

soons stek. Door deze verdeling heeft 

iedereen voldoende ruimte en privacy. 

De ruime stekken zijn keurig aangelegd 

met een graafmachine en voorzien van 

een dikke laag grind; de perfecte on-

dergrond om moddervorming te voor-

komen. Ter plaatse word je hartelijk 

ontvangen door de beheerders Timmy 

en Tine of opzichter Peter. Dit zijn zeer 

vriendelijke en kundige mensen, die de 

wateren op het domein en de karpervis-

serij goed kennen. Schroom dus niet om 

advies te vragen over aaskeuze, mate-

riaal, hotspots en andere zaken. Op het 

domein staat een nette taveerne waar 

de douches, dames- en herentoiletten, 

hengelsportwinkel, accu-oplaadpunten 

en ontvangstruimte zijn gesitueerd. De 

douches en toiletten zijn vierentwintig 

uur per dag open, de andere faciliteiten 

alleen overdag. Bij de taveerne bevindt 

zich de bewaakte parkeerplaats waar de 

auto, na het uitladen van het materiaal 

op de stek, veilig geparkeerd staat.

Vissen!
Gedurende de vrijdagmiddag en -avond 

druppelden de teamleden binnen en ie-

dereen wil eigenlijk hetzelfde en dat is 

vissen! Ondanks dat we elkaar niet vaak 

zien en gezelligheid op zo’n weekend 

bovenaan het lijstje staat, zijn alle man-

nen vooral topvisser en dus kriebelt het 

altijd. Bovendien zijn we karpervisser 

genoeg om het weekend als een kracht-

Wesley met de fraai beschubde spiegel van ruim 16 kilo.

In de taveerne kan een maaltijd worden genuttigd. Het sanitair is uitstekend verzorgd en 

schoon.

 In de hoeken zijn de eenmansstekken gepositioneerd.

Je boilies soaken

in een liquid is een 

erg goede tactiek 

op de zachte slib-

bodem.
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ik de hoofdlijn achter de lijnclip van de 

molen. Nu kan ik probleemloos opnieuw 

ingooien en zal mijn presentatie exact 

op dezelfde plaats terecht komen. Je 

hebt alleen nog een richtpunt nodig 

aan de horizon. Schrijf dit richtpunt op, 

want als je het vergeet, heb je alle werk 

voor niets gedaan. Tijdens de eerste 

nacht werpt mijn aanpak al vruchten af 

en vang ik een spiegel van ongeveer 12 

kilo. Het is de enige vis die in de eerste 

nacht wordt gevangen. We zijn verbaasd 

over de weinige actie, want de vis laat 

zich regelmatig zien.

Aan het einde van de ochtend krijgt 

Geert een aanbeet en vangt hij een van 

de kleinere vissen van de plas in de 

vorm van een schubje van 8 kilo. Vol-

gens plan draai ik de hengels binnen en 

voer ik de stek rijkelijk aan met enkele 

kilo’s Seafood Take-Away boilies die 

volgesoakt zitten met Marine 17. Mijn 

ene hengel is voorzien van een chodrig 

met een Seafood corkertje en gezien 

de zachte bodem is de andere hengel 

uitgerust met een lichtgewicht Dyna-

mic Lead System van 2oz (56 gram). De 

middag en vroege avond wordt doorge-

bracht bij enkele andere teamleden en 

uiteraard worden er, onder het genot van 

een drankje, successen en teleurstel-

lingen gedeeld. Want deze mannen be-

halen niet alleen successen, al denken 

sommigen dat soms wel. Je zou moeten 

weten hoeveel tijd en energie sommige 

teamleden in hun visserij steken.

Aangezien wij het gehele meer hebben 

gereserveerd voor het weekend en er 

een gezellig weekend van willen maken, 

hebben we Timmy gevraagd een barbe-

cue te verzorgen. Samen met zijn vrouw 

Tine heeft hij flink uitgepakt en er is voor 

iedereen ruime keuze. Als iedereen aan 

het smullen is, is het voor even muisstil 

aan tafel.

Aangezien er de nodige onderlinge com-

petitie is, wil iedereen snel terug naar de 

stek. Vol verwachting gaat iedereen de 

tweede nacht in, want nu gaat het ge-

beuren! Het is gaan regenen en de om-

standigheden zijn perfect. Als ik in de 

ochtend wakker word, ben ik verbaasd 

dat ik – geheel tegen de verwachting in 

– geen actie heb gehad. Aan de over-

kant zie ik Wesley gefotografeerd wor-

den door Alain. Mooi! Wesley blijkt als 

enige actie te hebben gehad en heeft 

maar liefst vier karpers gevangen. Hij 

heeft een hard stukje bodem gevonden 

en daar wist hij alle vissen te verschal-

ken. Met drie schubs tussen de 12 en 15 

kilo en een zeer fraaie zwaarbeschubde 

spiegel van ruim 16 kilo, is Wesley over-

tuigend de winnaar van het weekend. 

Aan het einde van de ochtend ruimen we 

onze spullen op en nemen we afscheid 

van elkaar. Het beursseizoen komt er 

weer aan en we zullen elkaar regelmatig 

tegenkomen in de komende periode. We 

danken Timmy en Tine voor de gastvrij-

heid en de perfecte service en kunnen 

alleen maar concluderen dat het week-

end een succes was.

Timmy’s Lake is een uitstekende lo-

catie voor groepen van tien tot twaalf 

personen. Denk hierbij ook aan regio-

meetings, vrijgezellenfeesten of prak-

tijkdemonstraties aan de waterkant. 

Alle faciliteiten daarvoor zijn aanwezig. 

Natuurlijk kun je ook individueel of met 

een vismaat een weekend of weekje 

vertoeven op De Karperhoeve. 

Op www.thecarpspecialist.nl vind je 

alle informatie over het water en kun je 

tevens boeken.

Het weekend was een groot succes!

DISTANCE SPOD
Wetende dat vissers uren  besteden 
aan spodden, hebben we een hengel 
gemaakt die ongeloofl ijk krachtig is, 
maar met een snel top herstel voor 
verbeterde nauwkeurigheid.

• Top kwaliteit carbon

• Glanzende afwerking

• Fuji K-series anti-frap ringen

• 50mm start ring

DISTANCE MARKER 
Met een stijve nog gevoelige top, maakt 
deze hengel het mogelijk enorme 
afstanden te bereiken met een zware 
marker fl oat en stuurt direct alle 
benodigde informatie door de blank van 
de hengel.

• Top kwaliteit carbon

• Glanzende afwerking

• Fuji K-series anti-frap ringen

• 50mm start ring

MSX 2.75lb & 3.25lb
Met een stijlvolle afwerking, bezitten 
deze hengels een prachtige fi sh-play 
actie En is het mogelijk grote afstanden 
te bereiken, wanneer dit gevraagd word.

• Hand gebouwd

• Top kwaliteit carbon

• 50mm start ring

• Volledig Duplon handvat

DSK 12’ & 13’
De DSK’s doen het! In de topklasse van hengel technologie, zijn deze 

hengels In staat zwaar lood naar enorme afstanden te brengen, en 
bezitten een Prachtige fi sh-play actie. 

Vanaf nu is dit dé hengel die het mogelijk maakt.

• 3oz tot 5oz werpgewicht

• Fuji K-series anti-frap ringen

•  Verkort handvat

• 50mm start ring

OVERIGE BESCHIKBARE MODELLEN ZIJN:

Voor meer informatie en Avid producten bezoek: Avid Carp.com
Primo Distribution, Kelvinring 27B-29, 2952 BG, Alblasserdam Tel: 0031 78 6999593 Fax: 0031 78 6999594

/avidcarppage

@avidcarpers
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