Het Joppe

Eerder schreef ik dat het Joppe bij uitstek geschikt is om met spiering op snoekbaars te vissen. De
spiering is een lange slanke vis met grote ogen en een puntige snuit. Kenmerkend is de geur van de
spiering. Hij ruikt naar komkommer. De spiering komt voor in de Noordzee en paait in zoet/brak
water. Maar er zijn ook niet migrerende spieringen aanwezig in brakke kustwateren en diepe
zandafgravingen die onder invloed van de zee en het zoute zand een hoog brakwatergehalte hebben.
Brak water is de reden dat brasem er goed gedijt. En dat er brasem aanwezig is in het Joppe kunnen de
leden van onze vereniging die deelnemen aan de zomer- en najaarscompetitie beamen. Vangsten tot
wel 35 kilo brasem in 3 uur tijd behoren niet tot de uitzondering. De vissers die zo veel vangen weten
natuurlijk wel waar de meest veelbelovende taluds zijn en hoe diep en zwaar ze moeten vissen. Een
tipje van de sluier: de kant van de Tengnagel is een hele mooie plek waar ook de minder bekenden op
het Joppe mooie resultaten kunnen boeken. In de zomermaanden kan je hier ook goed met de winkle
picker of feeder vanaf de kant uit de voeten. Nadeel is dat je hiervoor een behoorlijke afstand met je
spullen moet lopen. Naast de Tengnagel kan je ook goed feedervissen vanaf de kanten naast het
zwemstrand en naast het surfstrandje. Hierbij moet je wel minstens 50 meter uit de kant gooien om de
gewenste diepte te bereiken. Ondanks de aanwezigheid van deze kantstekken wordt er op het Joppe
vooral uit bootjes gevist.

Langs de Tengnagel zijn taluds van 5 tot 7 meter. Op die diepte vanuit een boot vissen is lastig. Je
moet proberen de hengel even lang als je lijn te houden. Gebruik een dobber van minimaal 2 gram
maar liefst zwaarder. Als u een te lichte dobber gebruikt, duurt het ten eerste veels te lang voordat het
aas de bodem heeft bereikt en de dobber goed ligt. Ten tweede wordt het aas bij het naar de bodem
zakken onderweg veel sneller gepakt door een voorn of een blei.
Peil eerst vlak boven de bodem uit om daarna met een sleep over de bodem te eindigen. Vaak duurt
het even voordat de vis op je stek is. Blijven voeren is een must met die tientallen stofzuigers op uw
voerstek. Vind je diep vissen niet prettig dan is er vlak voor het zwemstrand op ongeveer 3 meter diep
een goed alternatief. Vooral als het mooi weer is geweest en de zwemmers de zandbodem omgewoeld
hebben is dit een topstek voor grote voorn en brasem.
De komende jaren zal er een zandzuiger (zie foto) de boel op zijn kop zetten. Het is afwachten wat dit
voor het vissen gaat betekenen. Het bestuur van
“De Leede” houdt u op de hoogte van de zandwinning en de gevolgen (lees: regels en resultaten)
hiervan voor de sportvisserij op deze prachtige plas.
De Zwanburgerpolder te Warmond was oorspronkelijk 240 ha groot. Eind jaren ‟50, begin jaren ‟60
heeft het gemeentebestuur het plan opgevat om de polder te ontgronden voor zandwinning. Een zeer
lucratieve aangelegenheid die de gemeente Warmond miljoenen op moest leveren. Nu is de polder nog
100 ha waarvan 90 ha weiland en 10 ha dijken en bebouwing. Door de zandwinning is een nieuwe plas
‟t Joppe ontstaan en aan de Kagerplassen toegevoegd.

In de jaren ‟60 en ‟70 werd er vooral op het Zweiland intensief gevist op roofvis. Een vergunning was
te krijgen bij Van Nieuwkoop op Kagereiland maar werd terughoudend door deze beroepsvisser
uitgegeven. De nieuwe plas ‟t Joppe werd langzamerhand voor de roofvissers een goede concurrent
van het Zweiland. De baggerstort op het Zweiland zorgde ervoor dat de diepte hier werd teruggebracht
naar 12 meter. De jaren ‟90 zijn echt topjaren geweest voor de snoekbaarsvangsten, drie lagen dik lag
de snoekbaars en van heinde en verre, zelfs uit België kwamen de roofvissers naar het Joppe. De
laatste jaren worden de vangsten minder en mag je in je handen knijpen als je er op een dag een
handvol kan vangen. Mij is niet duidelijk wat de oorzaak is. Te diep vissen, te veel meenemen, te
helder water? Wellicht een combinatie van deze zaken? Gelukkig stijgt het aantal vissers dat het „catch
& release‟ principe toepast. Ondanks deze toenemende sportieve houding handhaaft het bestuur van
“De Leede” het maximum van twee snoekbaarzen groter dan 42 cm die elke visser per dag mee mag
nemen c.q. in bezit mag hebben. Inmiddels zijn er regelmatig sportvisserijcontroles op de

visdocumenten en de naleving van eerdergenoemde voorwaard(en). En ook al forse boetes uitgedeeld.

