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de stekken in onderling overleg worden 

verdeeld. We besluiten te tossen en na 

het winnen van de tos kiezen we voor 

de stek aan de oostkant, ‘The Woods’ 

genaamd. Deze stek is met twee man 

te bevissen en heeft een grote steiger 

waarop je de hengels gemakkelijk kwijt 

kunt. De stek bevindt zich in een bos-

rand waar je zelfs twee tweepersoons 

tenten kwijt kunt. In ons geval waren dat 

een Fox Ranger Dome en een JRC Quad 

Continental 2-man Dome. Dat zegt dus 

genoeg over de ruimte op de stek! De 

andere drie karpervissers nemen plaats 

in het bos aan de westkant van het meer. 

Op deze manier heeft iedereen ruimte 

genoeg om te vissen en bestrijken we 

het hele meer.

Vooraf hebben Jeffrey en ik afgespro-

ken om ‘run om run’ te vissen. Dit is 

een mooie manier om ervoor te zorgen 

dat de kansen voor iedereen gelijk zijn. 

Vaak heb je tijdens een langere ses-

sie namelijk slechts enkele stekken die 

goed lopen. Ook hebben we afgespro-

ken dat we met hetzelfde aas aan de 

slag gaan, in dit geval de succesvolle 

Chinese Take-Away van Solar met een 

vleugje legendarische Squid & Octopus 

erop. Jacco van TTB Baits heeft het aas 

gerold en vacuüm verpakt zodat we niet 

afhankelijk zijn van de aanwezige vries-

kisten. Eventueel overschot aan boilies 

kunnen we weer netjes meenemen en 

thuis alsnog invriezen voor later gebruik.

De helft van onze boilievoorraad bestaat 

uit vijftien millimeter boilies en de andere 

helft is in achttien millimeter gedraaid. 

Door elkaar gemengd, zorgt dat voor 

een afwijkend aas en dat kan op een 

drukbevist water het verschil maken. 

Als we de potentiële stekken bespreken 

komen we tot de conclusie dat er bijna 

teveel stekken zijn! Gelukkig heb ik vier 

hengels meegenomen waarvan twee 

stuks de vuurdoop krijgen. Deze twee 

stokken zijn de eerste samples van de 

nieuwe NCT range van Sonik en zijn ge-

fabriceerd met behulp van Nano Carbon 

Technologie. Hierdoor zijn de hengels 

aanzienlijk lichter, dunner en sterker. Tij-

dens worpen ‘herstelt’ de hengel snel-
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Serreire is ruim zeven hectare groot en 

bevat ongeveer driehonderd vissen met 

een gemiddeld gewicht van rond de 30 

pond. Het meerrecord is een spiegelkar-

per van maar liefst 31 kilo. Het karperbe-

stand is erg gevarieerd en ondanks het 

hoge gemiddelde gewicht zwemmen er 

ook kleinere vissen. Elke aanbeet kan 

een schubje zijn van 15 pond, maar ook 

een echte zestigponder! Het meer biedt 

plaats aan maximaal zes karpervissers. 

Indien je het gehele water exclusief 

boekt, kun je er met acht vissers terecht.

Aangezien het meer tien stekken heeft, 

kun je in overleg met de medevissers al-

tijd van stek veranderen. Dat is sowieso 

aan te raden, aangezien je de vis hier-

door laat zwemmen zodat ze niet blijven 

hangen in een onbeviste hoek. Serreire 

biedt perfecte faciliteiten zoals twee ac-

commodaties waar je een douche, toilet, 

keuken (inclusief waterkoker, broodroos-

ter, magnetron, fornuis en oven), oplaad-

punten en eetruimte vindt. Ook is elke 

stek voorzien van een grote onthaakmat, 

weegzak en schepnet. Dat scheelt ruim-

te in de auto en behoedt je bovendien 

van stank tijdens de terugreis.

Na een voorspoedige autorit komen we 

op zaterdagmiddag aan op het domein. 

Daar worden we welkom geheten door 

Bob en zijn vrouw Sheila. De drie andere 

vissers – ook Nederlandse jongens – 

zijn al aanwezig. Het is gebruikelijk dat 
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Elke aanbeet kan een schubje  

zijn van 15 pond, maar ook  

een echte zestigponder!

Na het winnen van de tos  

kiezen we voor ‘The Woods’.

De eerst vis komt op mijn  

nieuwe NCT hengel.

De herfst biedt erg veel sfeer.
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nacht vangen we drie vissen en het zijn 

de grootste exemplaren van het totaal 

van elf op dat moment. Jeff vangt een 

fraaie karper van 19,8 kilo en ik vang een 

spiegelkarper van 16,8 kilo. De jongens 

aan de overkant beleven hetzelfde sce-

nario en vangen nu ook op de stekken 

in het midden. Ons gemiddelde vangst-

gewicht is echter een stuk lager dan dat 

van de vissen van onze overburen.

Onze hoop is gevestigd op de laatste 

vierentwintig uur en gezien de nacht er-

voor moeten er nog enkele mooie vissen 

langskomen. Ook James, de zoon van 

Bob, verwacht dat en zegt dat we ge-

woon veel pech hebben met relatief veel 

kleine vissen. Dat maakt vissen ook zo 

spannend natuurlijk. We vermaken ons 

prima en genieten van de waanzinnige 

mooie herfstsfeer. De ochtenden met 

dauw en mist waar de zon doorheen 

prikt is sfeer in optima forma en tijdens 

enkele middagen kunnen we zelfs in T-

shirt genieten van de najaarszon. Uiter-

aard onder het genot van een hapje en 

een drankje!

Het laatste etmaal blijkt inderdaad de 

meest productieve met zes vissen. Toch 

laten de grotere vissen ook nu verstek 

gaan. Dat is geheel tegen onze verwach-

ting in, maar we hebben wel een heer-

lijke tijd gehad!

De eindconclusie is dat Serreire een 

uitstekend water is waar je soms hard 

moet werken voor een mooi eindresul-

taat. Het predikaat ‘runs water’ is al lang 

niet meer van toepassing en het is een 

volwassen water geworden met veel 

uitdaging. Je moet wel enige ervaring 

hebben in het gebruik van een boot. Zo-

als gezegd zijn er veel lelievelden en als 

daar een vis inzwemt, zul je hem moe-

ten halen met de boot. Door de opzet 

van de stekken kunnen karpervissers er 

prima uit de voeten zonder last te heb-

ben van elkaar.

De gastvrijheid en de goede adviezen 

van de familie Davis zorgen ervoor dat 

de sfeer altijd prima is. Overigens heeft 

de familie Davis plannen om terug te ke-

ren naar Engeland en daarom is het do-

mein te koop. Mocht je de ambitie heb-

ben een eigen karperwater te bezitten 

– en mocht je onlangs de loterij hebben 

gewonnen – dan komt het gehele do-

mein in jouw bezit voor de lieve som van 

bijna € 900.000,-. In de tussentijd kun 

je er gewoon nog vissen via The Carp 

Specialist.

ler waardoor je verder en nauwkeurig 

kan werpen. Deze test moet uitwijzen in 

hoeverre de hengels presteren en wat er 

eventueel nog aan bijgeschaafd moet 

worden.

Al snel blijkt dat zich redelijk wat vis op-

houdt tussen de lelies aan onze rechter-

kant. Regelmatig draait er een karper en 

daarom vissen we met twee hengels op 

verantwoorde manier richting de lelies. 

Dat betekent dat we een veilig loodsys-

teem inzetten en een boot tot onze be-

schikking hebben. Mocht een vis toch 

de lelies bereiken, dan kunnen we de 

karper gemakkelijk bevrijden door er 

met de boot achteraan te gaan. Vanaf 

de kant gaan staan trekken en sleuren is 

ontverantwoord, want je kunt de karper 

dan onnodig beschadigen. Als je met 

een boot boven de vis komt, zul je zien 

dat je de gehaakte vis zonder problemen 

door de lelies kunt loodsen en gemak-

kelijk kunt landen.

De rigs worden aangepast aan de situa-

tie. Serreire heeft een vrij zachte bodem 

met een laagje slib. De Unleaded lea-

ders, onderlijnen en loodclips in de kleur 

Sediment Black bieden perfecte camou-

flage. Ik vis trouwens ook met één hen-

gel actief met een chod rig. Deze hengel 

verplaats ik met grote regelmaat.

Aan onze rechterkant bevinden zich ook 

lelievelden en ook die worden bevist. 

Met de overige hengels bevissen we 

het midden van het meer. We vermoe-

den dat een groot deel van de populatie 

zich daar ophoudt en zeker de grotere 

exemplaren. De reden hiervoor is dat het 

’s nachts aan de grond vriest en dat het 

ook nog eens de eerste nachtvorst van 

het jaar is. Dat heeft op het relatief on-

diepe Serreire een negatieve invloed op 

de vissen en dat blijkt ook uit het beetpa-

troon. We vangen regelmatig een visje, 

maar kunnen er geen touw aan vastkno-

pen. We vangen bij de lelies, maar ook in 

het midden en zowel overdag als tijdens 

de nachtelijke uren. We moeten geduldig 

zijn en wachten op het vormen van een 

patroon. Veel tijd hebben we ook weer 

niet, want Jeffrey moet op vrijdag alweer 

thuis zijn. Dat betekent dat we donder-

dagochtend alweer moeten inpakken. 

Door enkele stekken aan te voeren en op 

te bouwen, hopen we in de loop van de 

week de wat grotere vissen te bereiken. 

Dit blijkt te werken, want in de dinsdag-

Ons aas is kakelvers. De gite is voorzien van een keuken, douche en toilet.

Er zwemmen prachtige schubkarpers op 

Serreire.

Jeff vangt een fraaie karper  

van 19,8 kilo en ik vang een  

spiegelkarper van 16,8 kilo.

Het huis van de familie Davis staat pal aan het water.

De variëteit aan vis is dik in orde.

We hebben genoten!


