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bruikte. Omdat hij ons aardig vond, liet 

hij ons meekijken in zijn keuken en ver-

telde hij zijn geheim. Ook Kevin Mad-

docks en Lenny Middleton waren in de 

buurt en zij profiteerden mee van de 

nieuwe ontwikkelingen. Onze vangsten 

knalden omhoog. Normaal vingen we 

vier of vijf karpers in één winter, maar 

toen vingen we opeens vier of vijf vissen 

in één weekend!

Sally – de beroemde karper van 
Savay – is het logo van Solar 
Tackle. Waarom deze vis?
Sally was in die tijd de beroemdste 

karper uit de Colne Valley. Ik kreeg de 

kans om toe te treden tot het syndicaat 

waar Sally zwom. Het water kent een 

zeer lage bezitting en men liet slechts 

vijftig leden toe die er mochten vissen. 

Gemiddeld ving een karpervisser er drie 

vissen per jaar. Mijn start was verre van 

rooskleurig en het kostte mij veel tijd om 

het water te doorgronden. Ook ik ving 

in mijn eerste jaar drie vissen. Gelukkig 

ging het langzaam beter en in het jaar 

dat ik Sally ving, lukte het mij om onge-

veer twintig karpers te vangen. Sally was 

een zeer lastige klant. Meestal kwam ze 

er één keer per jaar uit en er waren zelfs 

jaren dat ze helemaal niet op de kant 

kwam. Er was echter iets waaraan ik mij 

vasthield. Sally was enkele jaren achter-

een om en nabij 17 juni gevangen. In dat 

bewuste jaar zorgde ik ervoor dat ik in 

die periode een sessie viste op Savay. 

Ik koos er voor om een stek te bevissen 

waar Sally nog nooit was gevangen. De 

volgende ochtend kreeg ik een paar pie-

pen en vervolgens een terugzakker. Na 

een pittige dril lag Sally voor mijn voeten 

en dat was een onbeschrijfelijk gevoel. 

Omdat het een moment was dat ik nooit 

zal vergeten, heb ik deze vis verkozen 

tot het logo van Solar Tackle. 

Enkele van jouw memorabele 
vangsten zijn Benson en Chop-
ped Dorsal. Ook jouw visserij op 

Fox Pool, Savay, Redmire en de 
Cons spreekt tot de verbeelding.  
Welke factoren zorgden voor 
jouw succes?
Alle wateren en gebeurtenissen die je 

opnoemt zijn stuk voor stuk zeer bij-

zonder. We hebben het hier natuurlijk 

wel over een tijdbestek van jaren. Ik zal 

proberen om de gebeurtenissen te om-

schrijven. De aanleiding om de jacht op 

Benson te openen, was best grappig. In 

een magazine zag ik een foto van deze 

schitterende schub en ik knipte deze 

uit. Vervolgens plakte ik de foto op het 

dashboard van mijn auto en zei telkens 

tegen mijzelf dat ik die vis wilde vangen.
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Hoe ben je met het karpervissen 
in aanraking gekomen?
Toen ik een jaar of vier was begon ik met 

vissen. Tijdens de zomervakantie ging ik 

altijd zes weken naar mijn opa en oma. 

Gedurende een van deze zomervakan-

ties kreeg ik een hengel om op voorn 

en zeelt te vissen. Ik ging voor het eerst 

karpervissen nadat ik Brooklands Lake 

had ‘gevonden’ tijdens een wandeling 

met mijn moeder. Als zevenjarig jongetje 

moest ik eerst twee kilometer met mijn 

spullen naar het station lopen, dan met 

de trein en vervolgens moest ik opnieuw 

een flink stuk lopen. Op Brooklands Lake 

ving ik mijn eerste karper. In de jaren 

die volgden bleef ik dit water bevissen. 

Buiten Engeland is Brooklands niet erg 

bekend, maar daar kreeg de boilie- en 

partikelvisserij een gezicht. Ook roken 

mijn vrienden en ik toen al aan de zig rig 

visserij (lange onderlijn).

Kun je wat vertellen over jouw 

visserij na de Brooklands  
periode?
Omdat mijn vrienden en ik nog geen 

rijbewijs hadden, waren we beperkt in 

onze waterkeuze. Destijds was ik een 

jaar of zestien oud. Gelukkig lagen er 

in de omgeving van Brooklands – in de 

Darent Valley – meerdere wateren waar 

ik kon vissen. Gedurende die periode 

viste ik meer dan honderd nachten op 

de verschillende wateren. Samen met 

mijn vriend Michael Murry was ik erg be-

zig met rigs en verbeteringen aan onze 

systemen. Iemand die wij toen leerden 

kennen was Melvin. Zonder dat wij het 

wisten, gebruikte hij al onderlijnen met 

een hair. Zijn vangsten waren zo goed 

dat iedereen zich afvroeg wat hij ge-

Martin Locke is een van de bekendste karpervissers ter we-
reld. Al langer dan een kwart eeuw staat hij aan het roer van 
zijn bedrijf Solar Tackle. Door de jaren heen lanceerde Martin 
veel revolutionaire producten en stond hij aan de basis van 
het karpervissen zoals wij dat nu beleven. Naast succesvol 
met zijn bedrijf is ‘Locky’ ook een zeer begenadigde karper-
visser die bekend staat om zijn spectaculaire vangsten. De 
redactie reisde af naar Engeland om Martin aan een groot 
interview te onderwerpen.

Interview
Martin Locke

Naam: Martin LockeLeeftijd: 48Woonplaats: Dartford (Engeland)Beroep: Eigenaar Solar TackleSponsoren: Solar TackleVist op karper sinds: 1976Favoriete watertype:  Het water dat hij op dit moment bevist.

Old skool.

Martin met een aantal Engelse karpers.

Veel van zijn grote vissen ving Martin in de winter.
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Toen ik op het betreffende water begon 

te vissen, wist ik er zeer weinig van. Ben-

son zwom op een zogenaamd ‘dayticket’ 

water dat iedereen kan bevissen zonder 

van te voren te boeken. Ondanks dat er 

redelijk wat karper rondzwom, was het 

niet gemakkelijk. De eerste sessies ving 

ik telkens één vis. Een aantal sessies la-

ter kwam ik terecht in een klein hoekje 

van het water. Het was koud, mistig en 

de koeten doken de boilies op. Het was 

duidelijk dat ik een andere tactiek moest 

toepassen om dit water te kraken. Na het 

nodige denkwerk besloot ik met maden 

te gaan vissen. Enkele dagen later was 

ik terug met enkele emmers vol maden. 

In de tussentijd had ik ook een rig uitge-

werkt. Ik prikte vijftig maden op de hair, 

bevestigde een kurken balletje en voeg-

de hier nog eens vijftig maden aan toe. 

Ondanks dat het winter was, realiseerde 

ik mij dat wanneer deze tactiek zou wer-

ken, de kans op het vangen van Benson 

groot zou zijn. De eerste aanbeet liet 

niet lang op zich wachten, maar dat was 

helaas een brasem. In de nachten die 

volgden, ving ik uiteindelijk vier karpers. 

Uiteindelijk kreeg ik zeventien aanbeten 

in evenzoveel nachten. Veertien van de 

aanbeten wist ik te verzilveren, maar tot 

overmaat van ramp verspeelde ik Ben-

son vlak voor het landingsnet. Ik dacht 

dat mijn kans verkeken was, maar in het 

voorjaar dat volgde, wist ik hem alsnog 

te vangen. Mijn tactiek met de maden 

had gewerkt en met 24,8 kilo was Ben-

son meteen de zwaarste schubkarper 

van Engeland.

De vangst van Chopped Dorsal springt 

er voor mij echt bovenuit. Ik werd als 

gastvisser uitgenodigd op dit water, 

maar op deze vis stond mijn naam. En 

als je naam op een vis staat, dan geloof 

ik dat er weinig kan misgaan. Ik wist 

gewoon dat ik deze vis ging vangen. 

Vraag me niet waarom, maar ik wist het 

gewoon. Mijn voorgevoel was zo goed 

dat ik bij de run al wist dat het Chopped 

Dorsal was. Ik was zelfs niet verbaasd 

toen ik zag dat het hem nog was ook. 

Op alle wateren ben ik altijd goed met 

de andere vissers omgegaan. Toch heb 

ik me nooit veel aangetrokken van wat 

anderen vinden en of denken. Ik be-

doel absoluut niet dat ik geen respect 

voor andere vissers heb of met niemand 

rekening houd. Wat ik bedoel is dat ik 

nooit bang ben geweest om dingen te 

proberen of een grote gok te nemen.

Je jaagt nu op de grootste  
Engelse vis van dit moment?
Dat klopt helemaal! Als je jong bent, 

denk je dat het onmogelijk is om een re-

cordkarper te vangen in je eigen land. In 

mijn omgeving ligt echter een commer-

cieel water waar deze vis zijn rondjes 

zwemt. Het water is slechts twee hectare 

groot en er zwemt veel vis. Eigenlijk kun 

je het een aquarium noemen! Bovendien 

is het er erg druk met andere karpervis-

sers. Het complex bestaat uit meerdere 

meren waar ik al tien jaar regelmatig vis. 

Sinds kort leg ik mij volledig toe op de 

grootste spiegelkarper van het complex. 

Dit is een hele moeilijke klus, want het 

water staat strak van de dressuur. Mijn 

hersenen kraken al maanden in een po-

ging een oplossing te vinden voor het 

vangen van deze kolos van inmiddels 

ruim 27 kilo. Elke keer probeer ik iets 

nieuws, maar de juiste aanpak heb ik 

nog niet gevonden.

Hoe ziet jouw huidige  
visserij er uit?
Momenteel vis ik langere sessies op 

Rainbow Lake en kortere sessies in En-

geland. Mijn trips naar Rainbow volgen 

elkaar met regelmaat op en tussendoor 

probeer ik zoveel mogelijk tijd vrij te ma-

ken voor de Engelse visserij. De sessies 

in Engeland duren meestal zesendertig 

uur. Ik probeer zoveel mogelijk van mijn 

visserij te genieten, maar ik heb wel een 

Langzaam maar zeker evolueerde de karpervisserij.

Martin is een denkende karpervisser. De begintijd van Solar Tackle. Martin zijn eerste Rainbow ‘sixty’.
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die meer vis kunnen opleveren. Hierin 

leg ik mijn hart en ziel.

Kunnen we de komende tijd 
nieuwe baanbrekende  
producten verwachten?
Het zou me tegenvallen als dat niet zo 

was. Recentelijk zijn er enkele nieuwe 

producten uitgekomen die in mijn ogen 

spectaculair zijn. Ik verwacht ook veel 

van onze nieuwe producten: het Chod 

Safety System, de nieuwe haken en de 

Seafood Take Away aaslijn.

Enkele Solar boiliemixen zijn 
legendarisch. Wat zijn jouw  
favoriete ingrediënten?
Mijn favorieten zijn sterke additieven 

zoals de Squid & Octopus flavour. Be-

langrijk bij de aaskeuze is dat we onze 

menselijke voorkeur soms opzij moeten 

zetten. Karpers zijn nou eenmaal anders 

dan mensen.

Welke boilie is jouw favoriet?
Ik word vaak om advies gevraagd over 

boilies. Ook ik heb mijn voorkeuren, al 

ligt dat ook aan de situatie en het wa-

ter. Indien je voor Clubmix boilies kiest, 

zit je altijd goed. Deze boilie brengt niet 

voor niets elk jaar de grootste karpers 

ter wereld op de kant. Toch gebruik ik 

ook graag Top Banana of Chinese Take 

Away. Ook kan ik niet wachten om met 

de nieuwe Seafood Take Away boilie aan 

de slag te gaan.

Gebruik jij altijd boilies?
Vaak wel. Met boilies is het gemakkelij-

ker vissen en bijna altijd vang je met boi-

lies een hoger gemiddeld gewicht dan 

met andere aassoorten. Toch gebruik ik 

ook vaak een partikelmix rondom mijn 

boilies. De voerplek wordt hierdoor nog 

attractiever.

Hoeveel vis je op jaarbasis?
In Engeland ongeveer twintig tot dertig 

nachten en ongeveer acht weken op 

Rainbow.

Hecht je veel waarde aan rigs?
Absoluut! Maar ik probeer mijn rigs niet 

te ingewikkeld te maken. Ik wil namelijk 

geen vissen verspelen omdat ik te veel 

experimenteer. Op Rainbow moeten de 

onderlijnen gewoon sterk genoeg zijn 

voor de daar heersende extreme om-

standigheden. Keep it simple!

Wat is jouw favoriete rig?
Zonder meer de Kebab rig! Deze rig 

heeft mij al ongelofelijk veel grote kar-

pers opgeleverd. Op Rainbow zet ik 

deze rig in met een haakmaat 1 of 2. In 

Engeland combineer ik de Kebab rig met 

haakmaat 4 of 6.

Vis je nog met dezelfde ‘drive’ 
als twintig jaar geleden?
Ik denk niet dat ik niet op een andere 

manier kan vissen. Als mijn motivatie 

minder wordt, is het tijd om te stoppen.

uitdaging nodig. Niet omdat ik iets wil 

bewijzen, maar zo zit ik gewoon in el-

kaar.

Wat zijn jouw memorabele  
vangsten?
Het is bijna onmogelijk om er eentje te 

kiezen, maar als het echt moet is het 

Sally. Gevolgd door de Briggs Fish (het 

toenmalige wereldrecord) en mijn groot-

ste schubkarper. De twee laatstgenoem-

de vissen ving ik op Rainbow. Er zijn 

meer karpers die een grote indruk op mij 

hebben gemaakt, maar deze drie vissen 

springen er bovenuit.

Op welke periodes uit jouw vis-
sersloopbaan kijk je graag terug?
Wederom een lastige vraag! Ik ga op 

safe spelen en er meerdere noemen. 

Brooklands: erg lang geleden en bijna 

nostalgisch. Savay: gezellig en ik heb er 

veel geleerd. Redmire: bijzonder lastig 

om er vis te vangen, maar een heerlijke 

omgeving. Last but not least Rainbow 

Lake: de plaats waar momenteel karper-

geschiedenis wordt geschreven.

Geniet je nog net zoveel van jouw 
visserij op Rainbow als enkele 
jaren terug?
Het klinkt misschien gek, maar ik geniet 

er meer van dan ooit tevoren. Wellicht 

komt dit ook omdat ik mij terdege be-

sef hoe bijzonder deze plek is. De vissen 

hebben niet alleen een monsterformaat, 

maar alles klopt er gewoon: de medevis-

sers, de eigenaren en de omgeving. Het 

is een fantastische omgeving om te zijn. 

Op Rainbow heb ik al meerdere vrienden 

voor het leven gemaakt.

Is Rainbow echt zo bijzonder als 
menigeen beweert?
Een volmondig ja is hierop mijn ant-

woord. Iedereen die door de toegangs-

poort rijdt, wordt betoverd. Op Rainbow 

is iedereen ontspannen en er zijn geen 

rare situaties. Iedereen respecteert el-

kaar en mensen vertellen elkaar nieuwe 

tactieken om bestaande problemen op 

te lossen. Ook vind ik het ongekend dat 

bijna niemand opschept over zijn vang-

sten op Rainbow terwijl er bijna elke dag 

monsters op de kant komen. Ik zei net al 

dat er op Rainbow geschiedenis wordt 

geschreven, maar niet iedereen beseft 

dat. Ik denk dat Rainbow de geschiede-

nis ingaat als hét karperwater aller tijden.

Blijft Frankrijk houder van het 
wereldrecord?
Dat is moeilijk te zeggen. Deze kans is 

groot, maar ook een ander land kan met 

het record aan de haal gaan. Er zullen op 

Rainbow nog heel veel zware schubkar-

pers worden gevangen en waarschijnlijk 

wordt daar ook de grens van honderd 

Engelse ponden overschreden. Het zal 

me niets verbazen dat het nieuwe we-

reldrecord over een paar jaar een schub-

karper is.

Zou jij liever meer in Engeland 
willen vissen?
Ja, want dan zou ik in beter contact blij-

ven met de Engelse markt. Ik zou sowieso 

graag meer vissen, ook op Rainbow Lake.

Solar Tackle bestaat vijfen-twintig 
jaar. Wat is de succesformule?
Misschien gek om te zeggen, maar ik 

denk dat mijn enthousiasme en volhar-

ding dat zijn. Ik ben altijd bezig met nieu-

we ideeën en op zoek naar producten 

Ken Dodd, de nummer twee  

spiegelkarper van Rainbow in 2009.

Zijn tweede vangst van de Briggs Fish zorgde in januari 2010 voor een wereldrecord. Martin’s dochters. Het fanatisme van Martin is nog groter dan vroeger.

De Kebab rig heeft hem bijna alle grote Rainbowkarpers opgeleverd.
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Wat zou een droom zijn?
Wat Solar betreft, hoop ik dat ik alles 

beter georganiseerd krijg nu we in een 

nieuw pand zitten. De laatste jaren heb 

ik behoorlijk wat problemen met mijn 

personeel gehad. Dat vond ik erg moei-

lijk, want je behandelt de mensen goed 

en vervolgens steken ze een mes in je 

rug. Ik hoop dat het de komende jaren 

veel beter gaat. Met dergelijke proble-

men is het voor mij moeilijk om de pro-

ductontwikkeling met de volle honderd 

procent aandacht en inzet te leiden. Bij 

een betere organisatie kan het bedrijf 

verder doorgroeien en kan ik doen waar 

ik goed in ben. Ook hoop ik het team van 

consultants bij elkaar te houden. Het zijn 

stuk voor stuk mensen van Europees 

topniveau en ik wil niemand kwijt. 

Op visgebied vind ik het moeilijk om een 

droom aan te geven. Ik heb nooit records 

nagejaagd. Ik wil het gewoon naar mijn 

zin hebben en doen wat mijn hart influis-

tert. Als ik dan toch een paar droomvis-

sen moet noemen dan zijn dat de ‘Eric’s 

Common’ – de grootste Rainbow schub 

van dit moment – en de Engelse spie-

gelkarper die ik beschreef. Mocht het mij 

lukken om deze karpers te vangen dan 

zou ik dolgelukkig zijn!

Waar staat de karpervisserij 
over tien jaar?
De evolutie van producten zal doorgaan. 

Wellicht met kleine sprongetjes, maar 

producten zullen steeds visveiliger wor-

den. Ook zullen karpervissers beter be-

slagen ten ijs komen en beter met vissen 

omgaan. Tevens denk ik dat nog meer 

mensen zullen gaan karpervissen. Com-

merciële karperwateren gaan een nog 

grotere rol spelen in de karpervisserij.

Wat doe jij over tien jaar?
Hetzelfde als nu. Ik heb het namelijk erg 

naar mijn zin. Wat ik doe is eigenlijk geen 

werk, maar een manier van leven. Als je 

zo erg verstrengeld bent met de karper-

visserij dan kom je daar nooit meer uit.

Solar Tackle bestaat vijfentwintig jaar. 

Eind 2011 ving Martin ook het  

toenmalige schubkarperrecord  

van Rainbow.

Martin’s meest  

recente zestigponder.


