
 
 
 
 
 
 
 
Almere, 15 juli 2018; 

 

 

Beste jeugdleden van onze vereniging, 

 

Misschien ben jij vandaag ook op de jeugddag geweest om kennis te maken met het 

karpervissen zoals de meesten van jullie dat wel kennen? Een stevige werphengel met een 

dobber of de hengels op een rodpod, en soms zelfs met een radiografische voerboot erbij. 

Woensdag gaan we een andere techniek op een ander soort water uitproberen: karpervissen met 

‘de vaste stok’ op de karpervijver van Toms Creek in Lelystad. Of dat leuk en spectaculair is? 

Reken maar van yes!!  

 

Je zult begrijpen dat je, wanneer je aan een gewone vaste hengel een karper haakt, deze vis 

doorgaans door het gebrek aan 'rek' niet kan drillen en dat de nylon hoofdlijn snel zal breken. 

Daarom is het vissen met elastiek bedacht, hiermee kan je de vluchtpogingen van de karper 

eenvoudig pareren en uiteindelijk de vis toch binnenhalen. Anja Groot legt in onderstaand filmpje 

uit hoe dat precies werkt, klik maar op de afbeelding: 

 

 
 

https://www.tomscreek.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=IH0-HEFNZaI


Werkt het niet of kan je de afbeelding niet zien? Klik dan hieronder voor de 'YouTube' link:  

https://www.youtube.com/watch?v=IH0-HEFNZaI 

Ook heeft Anja een blog geschreven over deze manier van karpervissen, je vindt deze via deze 

link. Je ziet het, er is veel over geschreven en er valt veel over te lezen, maar zelf een keer 

proberen blijft natuurlijk toch het allerleukste. En dat gaan we woensdag dan ook graag voor onze 

jeugdleden regelen!! 

 

 

 

Aankomende woensdag zijn wij vanaf 14:00 uur tot 21:00 uur met onze vrijwilligers aanwezig op 

de karpervijver van Toms Creek, je ziet onze vlaggen vanzelf wel wapperen. We vissen met korte 

3 meter hengels in de hoekjes en langs de kantjes, en voor de wat grotere jeugdigen hebben we 

ook 2 volledig opgetuigde 9 meter stokken klaarstaan. Dat wil je toch niet missen?? 

 

Deelname aan deze dag is uiteraard weer helemaal gratis en je hoeft ook niks mee te nemen. 

Kinderen die nog geen VISpas hebben zijn ook van harte welkom om eens te proberen om hier 

een karpertje te vangen.  

 

Dit wordt een dag die je echt niet wil missen dus kom gerust gezellig even langs. Aanmelden is 

niet nodig, we zien ter plekke wel hoe druk het is. We hebben 5 hengels beschikbaar en vissen 

om de beurt, in het ergste geval zal je af en toe even op je beurt moeten wachten. Het is wel de 

bedoeling dat iedereen een visje vangt deze dag. 

 

Het adres? Uilenweg 2C, 8245 AB Lelystad, We zien je woensdag graag daar! 

 

Let op: het zou kunnen dat de karpervijver op het allerlaatste moment nog wordt afgehuurd door 

derden en dat wij naar een andere datum moeten uitwijken, check daarom voordat je weggaat 

nog even de website: www.hsvog.nl. Als het onverhoopt niet doorgaat lees je dat daar. Staat er 

niets op de homepagina dan zijn wij gewoon aanwezig!! Je vindt dat dan uiteraard ook 

https://www.youtube.com/watch?v=IH0-HEFNZaI
https://www.raven.nl/blog/met-de-vaste-stok-op-karper/
https://www.raven.nl/blog/met-de-vaste-stok-op-karper/
http://www.hsvog.nl/


terug op onze Facebookpagina. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jeugdcommissie HSV Ons Genoegen-Almere (www.hsvog.nl/jca) 

Karpercommissie HSV Ons Genoegen-Almere (www.hsvog.nl/kca) 

https://www.facebook.com/hsvonsgenoegenalmere/
http://www.hsvog.nl/jca
http://www.hsvog.nl/kca

