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De keuze van het water
Openbare putten, betaalwateren, kanalen... 
Allen passeren ze, zoals bij de meeste vissers 
ook bij mij de revue. 
Het ene intensiever dan het andere, al moet 
ik eerlijk zeggen dat btw’s mij het minste 
boeien. Het is verdomd moeilijk om een 
btw te vinden dat mij ligt. Nochtans, veel 
eisen stel ik niet voorop, als het eerlijke 
vissen zijn en ze geen ‘gemaakte stekjes’ 
hebben, dan hebben ze al een streepje 
voor. Die prachtige stekken, het is net of je 
naar siliconenborsten kijkt. De bedoeling 
is misschien goed, maar het echte pure, 
natuurlijke originele aspect is weg. Het 
moet natuurlijk gezegd worden dat een 
bepaalde groep vissers nood heeft aan 
wateren met zeer makkelijk bereikbare en 
bevisbare stekken om hun hobby te kunnen 
uitvoeren (dit even ter zijde).
 

Neen, geef mij maar een rivier. Het ruwe 
stromende water, onderhevig aan zoveel 
facetten die de natuur volledig in zijn 
macht heeft. Telkens als de avond valt, komt 
een mysterieuze damp vanuit het water 
waaruit een klamme dikke mist ontstaat 
die zich terug onttrekt een paar uur voor 
zonsopgang, bij tijden moeilijk of niet 
bevisbaar.  
 

Ondergewaardeerd 
Vreugdetaferelen die de volgende voorziene 
sessie onverwachts doen omslaan in 
verbijstering, onmacht, teleurstelling... 
De rivier die ik met regelmaat bevis, is daar 
verdomd een goed voorbeeld van. Nog 
geen 60 km lang, amper 20 tot 30 m breed 
op de meeste stukken. Voor Nederlanders 
misschien een prutsloot, voor vele Belgen 
een open riool, maar ik... ik vind er mijn 
rust en plezier. Ja, de Dender is zeer 
ondergewaardeerd, velen praten er nogal 
minachtend over. Waarom vis je daar? Kun 
jij je tijd daar nog insteken? Wat moet 
ik daar op antwoorden? Één ding weet ik 
wel zeker! Je bevist ze niet, maar ‘beleeft’ ze! 
 

Stofzuigers van de nacht  
Decennia geleden is het bij mij hier 
begonnen met het tikken van voorntjes. 
Het begin voor iedere visser. Vervolgens 
ben ik na verloop van tijd vreemd gegaan 
op putten met iets grotere karper, 
kroeskarper en brasem. Maar karperbloed 
bleef procentueel meer door mijn aderen 
stromen en aan de lokroep van de rivier 
kon onmogelijk weerstaan worden. Toch 
verloochen ik mijn roots niet. Meermaals 
meegenietend als de ‘goeie ouderwetse 
kempvissers’, ongedwongen hun ding doen 
aan de oevers. Misschien niet bepaald de 
beste vrienden van menig karpervisser, 

maar mijn vriend zijn ze zeker. Ik moet 
toegeven dat ik meermaals van hun visserij 
pro� teer. Zijn karpers niet de ‘stofzuigers 
van de nacht’? 
Witvissers staan alvast stevig op mijn 
lijst als het er op aan komt om stekken 
te zoeken. Niet te dicht natuurlijk om de 
goede verstandshouding te behouden. Als 
je dat kan combineren met zeer variabele 
bodemdieptes en bochten, heb je een 
uitstekende stek gevonden. Binnen- en 
buitenbochten kunnen ‘lezen’ geeft een 
positieve invloed op je visserij. 
Natuurlijk heeft het ruwe ook zijn 

nadelen. Vaak gaan overmatige regenval 
en overstromingen gepaard met heel 
wat grondverzet aan de oevers. Struiken 
en bomen die ter water gaan... Het is 
alvast geen sinecure om al die obstakels 
‘met verstand’ te omzeilen. Je kan gerust 
stellen dat de Dender wel ‘het Rainbow der 
Belgische rivieren’ kan genoemd worden. 
Ooit eens binnen de stadsmuren gevist? 
Bij momenten haal je meer obstakels 
boven dan karpers, wat er daar allemaal 
niet ingesmeten wordt! Ik kan alvast één 
tip meegeven: laat dat stadsvissen niet 
links liggen. Akkoord, je moet het gewend 
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zijn om aan al die nieuwsgierige blikken 
te kunnen weerstaan, een resem vragen 
worden naar je afgevuurd. 
Soms krijg je wel wat rotzooi naar je hoofd 
geslingerd als je in de winter zeer compact 
voert met PVA-mesh of - zakje...
”Kan je gvd je zakjes met rotzooi niet in de 
vuilbak gooien!!” 
Of op een zwoele zomeravond het bezoek 
krijgen van iemand met voetfetisjsisme. 
Iedereen komt wel wat tegen aan het water, 
maar ach, als het dat maar is. 
Niet vergeten dat al de etensrestjes van de 
schoolgaande jeugd maar al te vaak in het 
water belanden. Onopgemerkt, niet te ver, 
juist langs de kant. Daarom is het ook niet 
nodig om ver te vissen, gewoon hengel 
gestrekt voor je en droppen maar. 

Volle pamper
Deze stekken zijn dan ook zeer gemakkelijk 
obstakelvrij te maken. Maar prent één ding 
in je hoofd, na elke zware regenval is de 
kans zeer groot dat je stek er volledig anders 
kan uitzien. Nieuwe obstakels kunnen zich 
vastbijten op de stek, het bodemverloop 
kan wijzigen etc... Het behoort ieder jaar tot 
mijn wintervisserij om dit te onderzoeken, 
en als ik eens geen ‘puin ruim‘ op de stek, 
is het dus obstakelvissen in de letterlijke 
betekenis. Mijn topsessie dateert van einde 
2013. Waarbij ik op 2 uurtjes tijd een pan, 
een walkietalkie, voetsteunparaplu en een 
bandana wist te vangen. Om nog maar te 
zwijgen over die losser van een geweldige 
groene winterjas of zelfs de vangst van 
een volle pamper door een collega die ik 
uitgenodigd had... 
 

Maar nogmaals, verstandig omspringen 
met montage is meer dan nodig. Ook al vis 
je er toch meters vandaan. 
De beste manier voor mij is de slip redelijk 
of volledig dicht draaien en gewoon je 
swivel zeer losjes in de leadclip steken, 
zodat deze direct bij de eerste kopschudding 

los komt en over de hoofdlijn schuift. Zo 
krijg je altijd een run, ook bij een zakker. Het 
ASIS-systeem is ook een goed alternatief, 
want het is vaak met zakkers dat ze de 
ruimte en tijd hebben om naar obstakels 
toe te zwemmen. Hoe vaak heb je dat 
niet bij een zakker, gehurkt de draad wat 
opgespannen, om te zien/voelen of er 
spanning opzit of dat het een inzwemmer 
was? Wel die tijd is meer dan voldoende 
om heel wat meters te nemen en zich vast 
te leggen! 
 

Vaak hoor je zeggen: ”het is niet meer zoals 
vroeger”. Voor mij is het inderdaad ook niet 
meer zoals ‘vroeger’’... In de mate van de 
15 à 20 nachtelijke runs, die krijg je nog 
zelden of nooit. De vissers zijn in aantal 
sterk verminderd, de overmatig aanwezige 
schubben moeten meer plaats ruimen 
voor prachtige spiegels met dito schubben 
of rijenpatroon die allemaal als originals 
mogen beschouwd worden. Want het mag 
gezegd worden dat je vroeger zelden een 
spiegeltje op de mat mocht begroeten. 
M.a.w. als je het mij vraagt is het zeker niet 
negatief. 
 

Kindersurprise
Je leest het goed, ‘spiegeltje’. Grote dikke 
vissen waar menig bakkenjagers achteraan 
zitten, zal je hier weinig vinden, alhoewel 
verrassingen vind je overal, niet?  
Dendervissen kan je het beste vergelijken 
met kindersurprise, tussen al die resems 
schubben komt vast en zeker een prachtige 
spiegel. Maar over het algemeen is het 
meer ‘low on the Heaton, high on the 
beauty-scale’! 
                                                                

5 september 2012, mijn verjaardag, rij ik 
over een brug langs het water. Het had 
de laatste dagen hard geregend, maar 
de stroming viel nog mee aangezien ze 
de sluizen in Wallonië nog niet volledig 
opengezet hebben. Ken je dat gevoel 

wanneer je kost wat kost aan het water 
moet zitten om welke reden dan ook? Dit 
was zo een dag. Zonder ook maar wat te 
vragen of vrouwlief iets in petto had, was 
ik die morgen direct wat gaan strooien op 
een stek enkele kilometers stroomafwaarts. 
Onderweg naar de vrouw gebeld dat er 
niets moest geschikt worden en indien er al 
iets was, verleggen naar de dag nadien! 
De sessie begint in de avond en ik vang een 
paar kleinere schubjes, tot rond middenacht 
mijn kantstok onder een overhangend 
boompje begint te krijsen. De dril begint en 
na enige tijd krijg ik hem in het vizier. Wat 
daar mijn schepnet kwam begroeten was 
buiten mijn verwachtingen.  
Ik had weet van een mooie oude rijen, maar 
dat die nu, deze dag, tot mij kwam... Geen 
enkel verjaardagscadeau kon tippen aan 
deze vis. Later heb ik hem nog eens mogen 
bewonderen bij een collega-visser op foto, 
volledig in winterkleuren en alvast zijn 
wintervoorraad opgeslagen, man, man, 
man...
Maar neem vooral dit ‘Denderend 
riviertje’ niet te makkelijk op, de tijd om 
met een blindelingse - onderarmse -

lossepolsbewegingen uw hengels te 
deponeren zijn verleden tijd. Als je zelfs bij 
tijden al een voerbootje met dieptemeter 
kan gebruiken kan je wel vaststellen dit 
het vaak een nogal veranderlijke rivier is. 
Bomen die meer en meer over het water 
hangen... Net in de baan waar je een meter 
of 15 moet over casten in eigen kant, maar 
je kan je gvd niet korter zetten om de boom 
te ontwijken... 
 

Koffie-met-melkkleur
Hevige onweders en regenval kunnen 
dikwijls je voerstrategie in duigen gooien. 
Het water dat de Dender die dagen te 
slikken krijgt is ongeloo� ijk, alles moet 
ze opvangen regen, akkers, riolen,…. 
Het is niet voor niets de snelst stromende 
rivier van Vlaanderen op die momenten, 
om nadien haar welgekende ko�  e-met-
melkkleur te krijgen. Op zo een moment 
is het ook onmogelijk ze te bevissen, je 
ziet zo je voercampagne langs je neus 
voorbijstromen. 
Deze zijn bij mij dan ook verleden tijd. 
Lange, zware voercampagnes maken 
volgens mij geen verschil in vangen, wel 

Vroeger kon je zelden een ‘spiegeltje’ op de mat leggen                                    Ik vind er mijn rust en plezier

Low on the Heaton-, high on the beauty-scale
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in je portefeuille. Het voeren is daarmee 
ook drastisch veranderd. Wat vroeger een 
taboe was voor mij, zoals partikels, gaan 
nu regelmatig in de plomp. Niet tijdens 
de sessie, maar een dag of vier voor de 
geplande sessie kan er wel een paar kilo 
ingaan. Meermaals moeten aanhoren dat 
dit kleinere karper met zich mee brengt. 
Tja, ligt dat er niet aan hoe je deze inzet? 
Ik kan alvast zeggen dat mijn gewichtigste 
exemplaren hiermee de revue gepasseerd 
zijn. Eerste dag partikels voeren om vis op 
de stek te krijgen en dan overschakelen 
op boilies in kleinere diameters van 10 
en 15 mm gecombineerd met 20 mm om 
selectiever te werk te gaan. Twee handjes 
per dag is zelfs genoeg. Vissen doe ik er 
zelfs met 25 en 28 mm, gecombineerd als 
snowman met pop-up. Ook dit is wat ‘tegen 
de stroom in vissen’ op de Dender, want is 
20 mm al niet groot voor hier? Neem het 
van mij aan van niet! 
 

Schone vis
Maar ja, groot of klein, mij maakt het niet 
uit. ‘Schone vis’ telt vooral in de letterlijke 
betekenis van het woord. ‘k Ben meer een 
sociale visser geworden, prestigegerichtheid 
is verleden tijd. Ik heb respect voor mensen 
die een bepaald doel voor ogen hebben en 
daarin dan nog slagen, maar bij mij heeft 
elke type van visserij die ik ooit gedaan 
heb, abrupt een einde gemaakt door een 
bepaalde druk die ik mezelf oplegde en 
voor mij en m’n gezin onhoudbaar bleek. 
Daarom dat deze switch eigenlijk nogal 
verademend werkt. Maar als je de vele 
social media bekijkt, krijg ik vaak het zuur 

en trek ik gefronste wenkbrauwen. Gaan 
deze mensen door het leven als eenzaat of 
is het eerder frustratie...
Friendship, Fun, Food and Fish zijn dan ook 
mijn sleutelwoorden in deze volgorde en 
niet andersom! Dit is ook de reden waarom 
er zo veel collega’s uitgenodigd worden naar 
de stekken. Fré en Steven zijn er 2 van. En 
als ze er dan nog in slagen om een prachtig 
exemplaar boven te halen, is het hek zeker 
van de dam! 
 

 Love your local River
2 jaar geleden, na een bezoek aan Chris 
(Vandenhaute) voor wat tackle, raken we 
aan de praat over de Dender. Wat ik daar te 
horen kreeg. Het verbaasde me. Slechts 10 
km verwijderd zijn van een rivier, jarenlang 
gevist op amper een paar meter er vandaan, 
maar nooit de hengels erin nat gemaakt? 
Onbegrijpelijk eigenlijk, dus een sessie 
mocht niet meer ontbreken. Als je na een 
paar gezamenlijke sessies opeens een 
bericht ziet verschijnen op Facebook met 
de kleinste schub die hij er al gevangen 
heeft en een opschrift boven van “love your 
local River” dan weet ik het zeker, hij heeft 
het beleefd, niet bevist! Meerdere sessies 
volgen en krijgen tot de dag van vandaag 
navolging, zowel winter als zomer, tja ik 
krijg er een glimlach van. Dit is respect 
hebben voor deze riviervissen die al 
‘oorlogen’ doorstaan hebben, vechten tegen 
iedere overstroming, iedere vervuiling... 
Zou het daardoor komen dat het echte 
vechters zijn bij iedere dril? Want ook hier 
geven ze zich niet snel gewonnen. 
Maar toegegeven, ik denk dat hij zeker en 

vast misschien meer verliefd is geworden 
op de prachtige spiegels die hij op foto al 
kunnen zien heeft. 

SKP-Dender
Het is al sinds 2008 geleden dat er een SKP-
Dender plaatsvond. Elke melding moest  
negatief beantwoord worden, al bij al wil 
dit wel zeggen dat de aanwas toch niet zo 
slecht is, gezien het aantal roofvissen dat de 
rivier herbergt. Maar toch, hopelijk komt er 
weldra eentje boven dat de waardige 
numero uno van de SKP-Dender wordt. 
Eigenlijk maakt het niet uit wie of waar hij 
gevangen wordt. Met regelmaat krijg ik 
de vraag van waar ze zich zouden kunnen 
schuilhouden. Tja, als ik dat wist... Blijf die 
Denderspiegels doorsturen, maakt niet 
uit waar je vist. Andere SKP’s worden wel 

tot 60 km en 2 sluisstukken verder terug 
gevangen, wie niet waagt... 
Je kan alvast alle info vinden over de 
Dender- 
SKP’s op http://www.spiegelkarperproject.be/
Je moet vooral geen bang te hebben, bij 
elke melding hoef je de plaats van vangst 
niet te melden, enkel als het ‘one of THE 35 ‘ 
is, wordt er een vage omschrijving gevraagd 
van het sluisstuk. 
 

Natuurlijk is niet alles rozengeur 
en maneschijn, de tegenslag van 
stekkenpezers..., ik moet er ook door (lees: 
mee leven). Maar een praatje lost meestal 
veel op, ruzie om een stek of hobby om te 
relaxen..., komaan blijf serieus. Stel je voor 
dat ik telkens zenuwachtig en gefrustreerd 
van of naar een stek rij? Welke hobby 

De Dender, een ondergewaardeerde rivier!
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moet ik dan in godsnaam nog doen om 
van die stress van het vissen te kunnen 
ontspannen?
 

Bloed
Telkens bloedt mijn karperhart als ik jonge 
vissers bezig zie rond bruggen en peilers. 
Ze bekijken fora en karpermagazines, en 
kunnen ook lezen wat een karpers er toch 
niet rondhangen zonder de gevaren te 
kennen... Een kleine 2 km van een stek 
vandaan die ik bevis, is zo een brug. Een 

paar keer een praatje gemaakt met zulke 
jongens, maar het heeft geen zin.... Het 
gaat hen om de runs...
”Komaan man, ik heb al 8 runs gekregen 
vandaag”
 “Hola meneer is een topper, en hoeveel 
geland?” 
“Dat nog maar 2...”
Ach ja, potdicht vissen willen ze niet, nee 
je moet de runs horen, de mensen moeten 
kunnen horen en zien hoe goed je bent... 
Ze slaan je raad gewoon in de wind. Ik zie 

dat ook aan het gezicht, opengekrabde 
jeugdpuistjes en acne. Ik ben er zeker van 
dat ze de raad van hun ouders ook negeren 
als ze zeggen “blijf daar af zoon, het gaan 
later littekens worden...” 
Maar ik weet zeker, binnen 15 jaar zit ik 
misschien nog altijd 2 km van die brug als 
oude man mijn ding te doen en dan zit hij 
daar wijselijk een 150 m weg van die brug 
een vis te drillen, schept die rivierbeer 
en kijkt naar de kapotte verloederde bek, 
keert zijn hoofd naar links, mijn richting 

uit... Met zijn aangezicht vol putten en 
andere maankraters, om dan beschamend 
zijn hoofd te buigen en te denken... Waarom 
moest ik toch zo een ‘HERO’ zijn? 
 

 Jurgen Vandenstorme

Dit is ook de reden waarom er zo veel collega’s uitgenodigd worden         Chris Vandenhaute: Love your local River!
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