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Door de geboorte van onze zoon Bas en 

een verhuizing heeft mijn visserij even 

op een laag pitje gestaan. De afgelopen 

twee jaar heb ik slechts korte dagses-

sies en soms een nachtje gevist. Nu heb 

ik de mogelijkheid weer om er een paar 

dagen tussenuit te knijpen en een sessie 

in Engeland te vissen. Mijn favoriete En-

gelse water is altijd het befaamde Horton 

geweest. Door een verandering in het 

management van Horton is het helaas 

niet meer mogelijk om hier op uitnodi-

ging te vissen. Daar gaat mijn droom om 

‘Shoulders’, haar beroemdste bewoner, 

ooit in mijn handen te mogen houden. 

Natuurlijk is het mogelijk om mijn naam 

op de wachtlijst zetten maar dan duurt 

het ongeveer tien jaar voordat ik een ver-

gunning kan bemachtigen. En in ogen-

schouw genomen dat mijn droomvis dan 

een leeftijd heeft bereikt van meer dan 

veertig jaar, bedank ik voor deze optie. 

Ook beschik ik niet meer over de mo-

gelijkheid om op Wellington te vissen. 

Frank Warwick heeft zijn vergunning 

voor dit water niet verlengd aangezien 

de jaarprijs inmiddels is verhoogd naar 

€1700,-.

Gelukkig ben ik door mijn vriend Starrie 

uitgenodigd om op ‘zijn’ syndicaatwater, 

genaamd St. Georges, te komen vissen. 

Dit water ligt, evenals Horton, onder de 

rook van London. Het water is onge-

veer vier hectare groot en kent een vrij 

extreem bodemverloop. St. Georges is 

jaren geleden gegraven voor de aanleg 

van de ringweg rondom Londen. Hier-

door zijn er diepe stukken van zes meter 

maar ook ondiepe plateaus tot slechts 

één meter diepte te vinden. Het bestand 

bestaat uit twaalf oude originele kar-

pers en in 2002 is er een uitzetting van 

driehonderd jonge vissen gedaan. Van 

de twaalf oude vissen is ‘The Question 

Mark’ de topvis en deze weegt bijna 

twintig kilo. De jonge vissen groeien ge-

staag en de bovenlaag van de uitzetting 

weegt inmiddels om en nabij de vijftien 

kilo. Het syndicaat van St. Georges kent 

ongeveer vijftig leden, wat natuurlijk erg 

veel is voor een dergelijk klein water. Ge-

lukkig vist een groot deel van deze leden 

slechts een enkele sessie per jaar. Een 

jaarvergunning voor St. Georges kost 

ongeveer € 140,-.

Het is inmiddels half augustus als ik met 

de auto de bekende route via Calais rijd 

en nog voor de middag arriveer ik bij het 

huis van Starrie. Alles is geregeld met de 

eigenaar van het water en samen met 

Richard, een goede vriend van Starrie, 

zullen we de komende vier nachten op 

St. Georges vissen. Het is de bedoeling 

om een echte ‘social session’ te vissen 

dus we pakken de barbecue ook in. Na-

tuurlijk hopen we ook op een paar mooie 
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vissen maar het plezier staat voorop. Als 

we bij het water aankomen, zien we dat 

er geen andere vissers aanwezig zijn. 

We kunnen onze stekken dus uitkiezen. 

Omdat ik te gast ben krijg ik de eerste 

keuze. Aangezien ik weet dat er enkele 

plateaus op het midden van de plas zijn 

te vinden kies ik voor een centrale stek. 

Ook wil ik wat meer voeren dan hier ge-

bruikelijk is en een dergelijk plateau leent 

zich hier prima voor. In het verleden heb 

ik veel succes gehad door in Engeland 

te vissen zoals wij dit in Nederland re-

gelmatig doen. In mijn geval is dat flink 

voeren met 20 en 26 millimeter boilies. 

In Engeland vist bijna iedereen met 14 

of zelf 10 millimeter boilies. Op veel wa-

teren kan dat zonder problemen omdat 

er bijna geen witvis rondzwemt. Ik kies 

voor een stek die ook wel ‘Lazy Mans 

Two’ wordt genoemd. De stek heeft 

deze naam gekregen omdat hij dicht 

bij de parkeerplaats ligt. Richard deelt 

mijn keuze en kiest een eenpersoons-

stek die nog dichter bij de parkeerplaats 

ligt. Starrie opteert voor een stek om de 

hoek. Omdat het water de vorm heeft 

van een driehoek hopen we niet dat er 

nog veel andere vissers komen. Geluk-

kig heeft dit syndicaat de regel dat elke 

stek een eigen gebied heeft om te bevis-

sen. Dit zorgt voor toch nog een beetje 

ruimte. Starrie heeft me verteld dat er op 

vijftig meter uit de kant een groot pla-

teau ligt. Na wat peilwerk vind ik een 

plateau op tachtig meter uit de kant. 

Het plateau loopt van drie meter diepte 

op naar één meter en loopt vervolgens 

weer rustig af naar dieper water. Op het 

plateau is de bodem hard en schoon. 

Gelukkig is het plateau net groot genoeg 

om er met twee hengels op te vissen. De 

ene hengel vis ik bovenop het plateau 

en de andere net aan de achterkant. Op 

deze wijze ligt mijn lijn mooi plat op de 

bodem. Mijn derde hengel vis ik op een 

andere plaats.

Enige tijd later komt Starrie even buurten 

en ziet hij mijn peildobber staan. Hij ver-

telt me dat ik te ver aan het vissen ben. Al 

snel blijkt dat ik een ander plateau bevis 

als waar Starrie me over vertelde. Nor-

maliter hoort dit plateau toe aan mensen 

die aan de overkant vissen. Omdat er 

verder niemand aanwezig is besluit ik 

op deze stek te blijven vissen. Mocht er 

alsnog iemand arriveren dan kan ik mijn 

Het door mij gebruikte systeem. Voor meer zichtbaarheid gebruik ik vaak 

een gele fluoro pop-up of een maïskorrel.

Voor verre worpen draai ik de flying 

backlead om zodat deze niet te ver de lijn 

opschuift

Ik koester mijn tijd op Horton.
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hengels altijd nog verplaatsen naar het 

andere plateau. Direct realiseer ik me 

dat ik een ontzettend goede kans heb 

om karper te vangen. Het verre plateau 

wordt normaal gesproken vanaf de an-

dere kant bevist. Dit betekent dat de lij-

nen dan vanaf de overkant naar de stek 

lopen. Als je het plateau vanaf deze kant 

bevist lopen de lijnen dus geheel anders 

dan normaal door het water. Dit kan zeer 

positief werken op het vertrouwen van 

de vissen. De vissen komen nu niet de 

gebruikelijke lijnen op de stek tegen en 

zullen minder argwaan hebben. Het ver-

trouwen stijgt met de minuut en de stek 

wordt rijkelijk voorzien van twee kilo 20 

millimeter Spicy Tuna & Sweet Chilli boi-

lies. Ook heb ik een emmer boilies bij me 

die ik enkele weken geleden al behan-

deld heb met de bijbehorende vloeibare 

attractor. Deze gesoakte boilies voer ik 

in kleine hoeveelheden (ongeveer hon-

derd stuks 20 en 26 millimeter boilies 

per keer) met de standaard boilies om 

de vis op de stek te trekken. Recentelijk 

ben ik toegetreden tot het ACE Benelux 

team en dit is de eerste keer dat ik de 

producten goed kan proberen.

De hengel bovenop het plateau wordt 

als helicopter rig gevist en voorzien 

van een onderlijn 

van Camo-Core 

in gravel kleur. De 

rig wordt voorzien 

van een 20 milli-

meter Spicy Tuna 

& Sweet Chilli 

boilie en een 

pineapple pop-up. Dit in combinatie met 

mijn vertrouwde Korda Long Shank X 

maat 10. De pineapple pop-up gebruik ik 

voor het visuele aspect. Tevens gebruik 

ik graag plastic maïskorrels van Enter-

prise. Ik geloof in visuele aantrek-

kingskracht, zowel als single 

hookbait als op een flinke 

voerplek. In veel gevallen 

levert dit die ene aanbeet 

op of enkele aanbeten 

meer als het echt goed 

loopt. De hengel aan 

de achterkant 

van het 

plateau 

wordt 

De jonge populatie bevat fantastische vissen.

De boilies heb ik ruim 

van tevoren gesoakt 

om de stek op gang 

te helpen.
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voorzien van een chod rig die vrij over de 

leader kan schuiven. De chod rig wordt 

gemaakt van Korda IQ 20 lbs en een 

Choddie haak maat 8. Als haakaas ge-

bruik ik een 15 millimeter fluoro pineap-

ple pop-up. De pop-up wordt net boven 

het aanwezige wier gepresenteerd. Bei-

de hengels worden zoals altijd voorzien 

van een flying backlead plus een nor-

male backlead. Door deze twee verschil-

lende rigs in te zetten hoop ik de vissen 

die het plateau bezoeken te verleiden 

tot een aasopname. Passerende vissen 

hoop ik op te vangen met de chod rig 

en de vissen die echt op het voer afko-

men hoop ik te kunnen verleiden met 

de snowman presentatie. Mijn derde 

hengel deponeer ik op een uitloper op 

dertig meter uit de kant. Ook hier besluit 

ik een snowman aan te monteren. Dat 

mijn aanpak werkt blijkt al in de eerste 

nacht. Ik vang meteen drie karpers. Alle 

vissen wegen tussen de zeven en negen 

kilo en vanzelfsprekend ben ik uiterma-

te tevreden. Na het ontbijt besluit ik de 

voerhoeveelheid op te schroeven naar 

vier kilo en dit twee keer per dag. De vis-

sen bezoeken het plateau overduidelijk 

en wellicht leidt meer voer tot nog meer 

aanbeten. Starrie en Richard hebben 

nog geen vis gevangen. Blijkbaar zijn er 

laat op de avond tevoren nog twee an-

dere vissers aangekomen. Beide karper-

vissers hebben op de windkant een vis 

gevangen. Inmiddels verlaten de vissen 

al springend het centrale gedeelte en 

trekken naar een hoek waar niemand zit 

‘Lazy Mans Two’.

De groei van de vissen is ongelofelijk. 

Met wat lengtegroei erbij krijg je een 

echt monster.
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te vissen. Richard kan die verleiding niet 

weerstaan en met twee hengels snelt hij 

zich naar deze hoek. Vijf minuten nadat 

zijn eerste hengel is ingeworpen belt hij 

al op dat hij een vis van tweeëntwintig 

pond heeft gevangen. Na deze snelle 

vangst verlaten de vissen de sector weer 

om terug te gaan naar open water.

De komende twee nachten is het een 

stuk drukker aan de plas. St. Georges 

kent veertien stekken maar op vrijdag-

nacht zitten er maar liefst twaalf vissers. 

Gelukkig kiest de visser tegenover mij 

er niet voor om het plateau te bevissen. 

Hij vist onder zijn eigen kant op een ta-

lud. Vanzelfsprekend ben ik hem hier 

dankbaar voor. Na drie nachten heb ik 

twaalf vissen gevangen tot ruim twaalf 

kilo. Starrie heeft nog geen actie gehad 

en Richard heeft tot nu toe slechts de 

gestalkte vis gevangen. Ook de andere 

vissers blijken slechts één of twee vis-

sen te hebben gevangen. Mijn aanpak 

blijkt dus goed te werken. Door de af-

wijkende benadering van de stek en het 

vrij forse voeren met relatief groot aas 

weet ik de vissen op het plateau vast te 

houden. Ik mag dus niet klagen aange-

zien dit mijn eerste bezoek aan het water 

is en de overige vissers (op Richard na) 

ook nog allemaal lokale karpervissers 

zijn. Tijdens het ontbijt op zaterdagoch-

tend krijgt Richard een trage oploper en 

Richard met ‘The Question Mark’ op bijna negentien kilo.

Een vis van het origi-

nele bestand en een 

gewilde target.
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kan ik niet veel later een grote vis in het 

net loodsen. Ik vraag Richard wat zijn 

persoonlijk record is. Hij antwoordt dat 

dit rond de twaalf kilo ligt. Ik antwoord 

direct dat hij dit zojuist heeft verpulverd. 

Niet veel later blijkt mijn vermoeden te 

kloppen en mag Richard poseren met 

‘The Question Mark’. De topvis van het 

water is op zomergewicht en weegt bij-

na negentien kilo. Na een heerlijk ontbijt 

vertrekken Starrie en Richard naar een 

voetbalwedstrijd van hun favoriete voet-

balclub. Ik ben de rest van de zaterdag 

alleen en de boys komen vanavond weer 

terug. 

Ik heb nu de mogelijkheid om een heer-

lijk middagdutje te doen. Morgen moet 

ik weer naar huis en door de vele actie 

van de afgelopen dagen kan ik een dutje 

goed gebruiken. Tot dusver kreeg ik al 

mijn aanbeten op de hengels op het pla-

teau. De hengel in de kant produceerde 

nog geen enkele vis. De aanbeten die ik 

in het laatste deel van de sessie krijg ko-

men alleen nog op de snowman rig die 

op het plateau ligt. Klaarblijkelijk zitten 

de vissen erg goed op het aas. Helaas 

verspeel ik ook drie vissen op rij door 

veel wier in mijn lijn. Doordat er zoveel 

wier in de lijn hangt bevestigt dit mijn 

vermoeden dat de vissen anders zijn 

gaan azen. De vis zit zo op het voer dat 

alles rondom het plateau wordt omge-

woeld en dit zorgt voor veel ronddrij-

vend wier. Gelukkig vang ik nog twee 

vissen waaronder één van het originele 

bestand. Met deze vis ben ik echt heel 

erg blij.

In de loop van de avond komen Star-

rie en Richard weer terug en trakteren 

ze op pizza. De laatste nacht levert mij 

nog één vis op. Gelukkig slaagt Starrie 

erin om toch nog een vis te vangen. Mijn 

totaal komt op zestien vissen en ik ben 

zeer tevreden met dit resultaat. Ik heb 

me goed vermaakt in leuk gezelschap 

van goede vrienden. Daarnaast heb ik 

nieuwe mensen ontmoet en nog goed 

gevangen ook. Ook zijn er enkele vrien-

den langsgekomen voor een kop thee 

of een biertje. Mijn eerste sessie op St. 

Georges is ontzettend goed bevallen en 

ik denk dan ook dat ik voor de komende 

jaren een leuk water heb gevonden voor 

mijn jaarlijkse trip(s) naar Engeland. Ge-

lukkig heeft de eigenaar me beloofd dat 

ik altijd welkom ben. Daarnaast heeft het 

water – door de groei van de vissen – in 

de toekomst nog heel wat in petto. 

Tijdens de terugreis heb ik genoeg tijd 

om alles te evalueren. De uitgedachte 

tactiek heeft gewerkt en dankzij de vis-

ser aan de overkant kon ik het plateau 

blijven bevissen. Zo zie je maar weer dat 

een andere benadering van een stek zijn 

vruchten af kan werpen. Ik wil jullie dan 

ook vragen om hetzelfde op je thuis-

water te doen. Kijk, uiteraard op een 

verantwoorde manier, naar de mogelijk-

heid om een stek op een andere manier 

te bevissen. De vissen raken gewend 

aan lijnen die op een bepaalde manier 

door het water lopen en dat zorgt voor 

lijndressuur. Voor mij is de sessie op St. 

Georges tevens de bevestiging van hoe 

belangrijk lijncamouflage is. En tevens 

dat ik niet overdrijf met mijn obsessieve 

gedrag voor het platleggen van mijn rigs, 

leaders en lijnen. In mijn ogen is camou-

flage een van de belangrijkste onderde-

len binnen onze visserij.

Het water is vrij overzichtelijk.


