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Betaalwateren: Freedom Lakes - Dennis de Wilde

leken deze stekken op de noordwest 

oever het meest interessant. Centraal 

op het water bevindt zich een eiland dat 

het water grofweg in drie delen verdeelt. 

Aangezien er meer stekken dan vissers 

zijn, heb je altijd de mogelijkheid om te 

verkassen. Direct na aankomst besluiten 

we eerst de hengels in te leggen. Wel-

licht kunnen we tijdens het inrichten van 

het kampement al een visje vangen. De 

hengels worden richting het eiland ge-

positioneerd en we voeren niets bij. Na 

een klein uur krijgt Jan al een aanbeet 

die resulteert in een schubkarper van 26 

pond. Die is binnen!

Aangezien de eerste aanbeet op een 

single hookbait komt, vissen we beide 

met één hengel verder op deze manier 

richting het ondiepe harde plateau dat 

om het eiland ligt. Verder vissen we bei-

de een hengel in de eigen kant en een 

hengel op het wijd. Deze stekken voeren 

we aan met boilies, hennep en pellets. 

Ik ben net wakker als de verre hengel 

van Jan afgaat en ik even later een spie-

gel van 34 pond kan landen. Dit gaat lek-

ker zo. Hopelijk zorgen de warme tem-

peraturen er niet voor dat de vissen deze 

week al gaan paaien. Voorlopig is dat 

gelukkig niet aan de orde en in de mid-

dag vangt Jan een 25-ponder en ik een 

moddervette schub van 31 pond. Tegen 

het donker mag Jan nogmaals poseren 

met een mooie schub en een fraaie spie-

gelkarper.

Tijdens de eerste twee nachten krijgen 

we geen beet en waarschijnlijk komt 

dat door de zeer dichte mist. Bij dag-

licht evalueren we de afgelopen twee 

dagen en we concluderen dat we tot 

dusver alle karpers hebben gevangen 

op hengels met single hookbaits. We 

besluiten om onze hengels beter te gaan 

spreiden over het water en beide ook 

een hengel in de kant te blijven vissen. 

Ook Jan zijn reservehengel wordt inge-

zet en we spreken af er bij toerbeurt een 

karper op te drillen. Vanaf nu voorzie ik 

mijn rigs, naast haakaas, enkel nog van 

een klein zakje pellets. Verder zijn al 

mijn hengels voorzien van kant en klare 

leadcore leaders van ACE. Deze leaders 

zijn standaard al voorzien van leadclips 

of helicopter/chod beads. Op Freedom 

Lakes worden zeer strikte regels betref-

fende het gebruik van montages en lood 

gehanteerd. De vis moet in alle gevallen 

zonder schade uit de strijd komen en je 

dient in het bezit te zijn van een desin-

fectiemiddel. Ook mag je geen vissen 

bewaren in een bewaarzak. Rigtech-

nisch opteer ik voor vrij simpele onder-

lijnen omdat ik het gevoel heb dat het 

niet nodig is om ingewikkeld te doen op 

Freedom. Een combi onderlijn van ACE 

Camou-Core in combinatie met een 

langstelige Solar Longshank haak in de 

maat zeven volstaat. Ons haakaas be-

staat uit een achttien millimeter boilie en 

een vijftien millimeter Pineapple pop-up.

Ik heb voor deze trip gekozen voor The 

Secret, een felroze fruitachtige boilie die 

zijn sporen inmiddels ruimschoots ver-

diend heeft en het opvallend goed doet 
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Freedom Lakes wordt beheerd door 

Mark Beldom en Jean-Noël Retail-

leau. Jean-Noël is een viskweker an-

nex beroepsvisser die in heel Frankrijk 

afvissingen verricht en de gevangen vis 

verkoopt. De karpers worden verkocht 

aan eigenaren van wateren en ook ver-

koopt hij bijvoorbeeld snoekbaars voor 

de consumptie. Deze werkzaamheden 

gebeuren legaal en op een deskundi-

ge wijze. Daarom krijgt Jean-Noël veel 

waardering voor zijn werk en is hij een 

gerespecteerde persoonlijkheid. Mark 

heeft veel ervaring als beheerder van en-

kele andere wateren in Frankrijk. Samen 

vormen ze een perfect koppel om een 

water te beheren en ze zijn ervan over-

tuigd dat Freedom Lakes binnen enkele 

jaren een topwater zal zijn. De drie open-

gestelde wateren bieden voor iedereen 

wat wils en zijn vernoemd naar de kin-

deren van Jean-Noël. Het kleinste water 

van het complex is Sacha, een ongeveer 

twee hectare groot water met karpers tot 

bijna veertig pond. Angele is het tweede 

meer en is zeven hectare groot. De kar-

pers zijn er maximaal vijfenveertig pond 

zwaar. Het derde meer luistert naar de 

naam Louane en herbergt vissen tot bo-

ven de vijftig pond. Hier zullen wij onze 

visweek doorbrengen. Volgens de be-

heerders hebben de karpers op Louane 

een gemiddeld gewicht van dertig pond.

Als we aankomen, meldt Mark dat de 

twee andere koppels die deze week ook 

op Louane zullen vissen, al zijn begon-

nen. Aangezien we van te voren met 

Mark hebben bepaald dat we graag op 

stek twee en drie willen vissen, is dat 

natuurlijk geen enkel probleem. Aan-

gezien de vissen richting de paai gaan, 

Dennis de Wilde

Op verzoek van Spiegel Magazine brachten Dennis de Wilde en Jan Nolet een bezoek aan Freedom Lakes. Freedom 
Lakes ligt op een voormalig jachtdomein van vijfenvijftig hectare en bestaat uit acht meren. Drie van deze meren zijn 
de laatste jaren voorzien van vis en worden bevist. Na contact te hebben gehad met beheerder Mark Beldom beslui-
ten Dennis en Jan om in de laatste aprilweek van dit jaar te vertrekken naar Frankrijk.

Betaalwateren:
Freedom Lakes

Drie van deze meren zijn de laatste jaren voorzien van 

vis en worden bevist. 

Een vette 36-ponder.

Mijn eerste karper.
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wederom een aanbeet en na een 

lange en vooral logge dril komt 

er een lange spiegel het net ing-

lijden. Ik herken de vis direct als 

de karper die enkele weken gele-

den is gevangen op veertig pond. 

Bij mij blijkt de vis 38 pond te we-

gen. Vanzelfsprekend ben ik blij 

maar het is wel frappant dat de vis 

nu lichter van gewicht is terwijl we 

dichter tegen de paai zitten.

Van tevoren hebben Jan en ik afge-

sproken om elke dag de hengels mi-

nimaal enkele uren binnen te draaien 

om onze stekken rust te geven. Tevens 

hebben we zo de gelegenheid om bood-

schappen te doen en een douche te 

nemen. Na de gebruikelijk boodschap-

pen blijkt dat de vissen weer optimaal 

vertrouwen hebben in de plekken want 

binnen enkele uren vangt Jan een spie-

gel van 36 pond en ik een schubkarper 

van 35 pond. Ook de nacht is weer pro-

ductief en levert mij een schub van 32 

pond op. Jan krijgt ook een aanbeet 

die resulteert in de baby van het meer 

op een kleine drie kilo. Als het licht is, 

begint een aantal vissen in de ondiepe 

hoek bij het eiland te paaien. Waar we 

de hele week al bang voor zijn, wordt nu 

werkelijkheid op dit relatief ondiepe wa-

ter. Gelukkig paait er slechts een aantal 

vissen. De vissen bevinden zich grofweg 

tussen ons en Robin (een andere visser) 

en zijn uitsluitend nog te bevissen als we 

verkassen naar een stek die zich onge-

veer honderd meter naast Robin bevindt. 

Tussen deze plek en de stek van Robin 

bevinden zich enkele onderwater obsta-

kels zodat Robin deze vissen sowieso 

niet kan bevissen. We besluiten om de 

volgende dag vroeg te verkassen en bo-

vendien hebben we Mark gevraagd of hij 

vanavond een gezamenlijke barbecue 

wil organiseren.

Na een geweldige avond verkassen we 

‘s morgens naar de andere stek. Ook 

nu zijn er weer vissen 

aan het paaien, voorna-

melijk rond het eiland 

waar gevist kan wor-

den. Het koppel dat 

hier vist, weet in korte 

tijd enkele vissen te 

vangen. Waarschijn-

lijk zijn dit vissen die 

naar de paaigronden 

trekken want bij ons 

valt het compleet 

stil. De laatste dag 

blijft het ook rustig. 

De vissen laten zich 

op wateren waar erg veel met vismeel-

boilies wordt gevist.

Aan het einde van de middag gaat de 

derde hengel van Jan er als een komeet 

vandoor. Na enige tijd komt er een bak 

van een spiegel het net in en de eerste 

veertigponder is een feit. De beslissing 

om enkele hengels te verplaatsen, be-

taalt zich al heel snel uit. Ons gelijk wordt 

later op de middag bevestigd als de bo-

nushengel afgaat. Na een tiental minu-

ten kunnen we voor het eerst een blik 

opvangen van onze krachtige opponent. 

Direct zien we dat het een schubkarper 

betreft. We hebben het deze morgen 

nog met Jean-Noël over de twee grote 

schubs gehad die tot nu toe nog nooit 

zijn gevangen. Deze twee schubs zijn 

ruim achttien maanden geleden uitge-

zet en sindsdien regelmatig gezien. De 

schubs zijn uitgezet op respectievelijk 37 

en 41 pond. Uiteindelijk komt de vis het 

net in en wordt bevestigd dat dit een van 

de twee ‘onvangbare’ schubs is. Even 

denken we dat deze vis weleens richting 

de vijftig pond kan gaan maar na secure 

weging blijkt ze ruim vierenveertig pond 

te wegen. Ik slaak een vreugdekreet, wat 

een kick geeft deze vangst! Snel schie-

ten we wat foto’s en zetten de vis weer 

terug. Ook lichten we Mark en Jean-Noël 

in. Ze vermoeden dat het de kleinste van 

de twee schubs betreft en dat zou bete-

kenen dat deze vis in anderhalf jaar tijd 

ruim zeven pond is gegroeid. De vangst 

blijkt het nieuwe schubkarperrecord van 

het complex te zijn en ik moet van Mark 

een naam aan de vis geven. Ik besluit 

de schubkarper de naam Bas te geven, 

naar mijn zoontje.

Wat een fantastisch uurtje vissen was 

dat! De sessie is al geslaagd en we heb-

ben nog enkele dagen voor de boeg. Als 

klap op de vuurpijl vangt Jan die avond 

nog een dertiger op dezelfde hengel. 

Het is die nacht niet mistig en ik weet 

spiegelkarpers te vangen van 27 en 32 

pond. Bij het eerste ochtendlicht volgt er 

We hebben voldoende aas  

meegenomen  en het is  

mijn eerste  kans om   

The Secret in te zetten.

Onze dubbelstek: stek 2,3.

Jan met zijn bak van ruim 40 pond.

Een flinke vreugdekreet galmt over het water. Wat een kick geeft deze vangst!

Een prachtig clubhuis is in aanbouw.
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niet meer zien en we hebben ons erbij 

neergelegd dat de rek eruit is. Onze ses-

sie is erg goed verlopen en we klagen 

absoluut niet. We hebben een heerlijke 

week achter de rug, enkele prachtige 

karpers gevangen en ook nog ontzetten 

veel plezier gehad. Voor de laatste nacht 

verwachten we niet al te veel meer en 

we besluiten om op tijd te gaan slapen. 

Tot mijn grote verbazing sta ik om vijf uur 

in de ochtend met een hoepelkromme 

hengel in mijn handen. De chod rig zorgt 

weer eens voor een bonus aanbeet in de 

vorm van een dertiger. De volgende och-

tend concludeer ik dat het gemiddelde 

gewicht op Louane inderdaad hoog is, 

zoals de beheerders beweren. Het ge-

middelde gewicht van de door mij ge-

vangen karpers is bijna 34 pond. Ik heb 

negen karpers gevangen en Jan acht.

Conclusie
Ik ben erg onder de indruk van de op-

zet van Freedom Lakes zal de komende 

jaren zeker terug keren. Dat Freedom 

Lakes binnen enkele jaren kapitale kar-

pers zal bevatten, blijkt in de week na 

ons vertrek als de grootste spiegelkar-

per van Louane wordt gevangen op het 

gewicht van 25,8 kilo. Dat betekent een 

gewichtstoename van twee kilo in een 

klein jaar tijd. 

De vissen op alle drie de meren van 

Freedom Lakes zijn gezond en groeien 

in een rap tempo. Jean-Noël verwacht 

dat over drie jaar het gemiddelde ge-

wicht van de karpers op Louane rond 

de veertig pond zal liggen. Natuurlijk is 

dat een boude uitspraak maar als je de 

huidige groei in acht neemt, is het niet 

ondenkbaar. Momenteel bouwt men een 

prachtig clubhuis op Freedom Lakes en 

als het gereed is, kan het complex een 

schitterend arrangement aanbieden. 

Met dit clubhuis kunnen de vissers wor-

den voorzien van maaltijden, drankjes 

en klein materiaal. Ook zullen de tijde-

lijke douches dan zijn vervangen door 

een nieuwe douche en toiletblok. 

Op www.freedomlakes.com staat alle in-

formatie en op Facebook is een pagina 

aangemaakt waarop het actuele nieuws 

van het complex is te volgen.
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Bij het eerste ochtendlicht volgt er weer een aanbeet en na een lange en vooral logge dril 

glijdt een lange spiegelkarper het net in.


