
Terugblik jeugdkarpernacht 2008  
 
Eind 2007 heeft Kevin Koppers aan ons als jeugdcommissie voorgesteld om  

in 2008 een jeugdkarpernacht te organiseren. Wij stonden hier positief  

tegenover en daarom heeft Kevin samen met ons zijn voorstel uitgewerkt.  

Het doel van een jeugdkarpernacht is om de deelnemende jeugdleden van  

onze vereniging eens kennis te laten maken met het nachtvissen op karper.  

Het leereffect staat voorop maar natuurlijk moet er ook gevangen worden!   
 

Het begon allemaal op donderdagavond 17 juli 2008 vanaf 19.00 uur op de 

Gemeentehaven te Warmond. Daar verzamelden de 18 deelnemers en  

9 begeleiders zich voor de bekendmaking van de groepsindeling, de stekloting 

en niet geheel onbelangrijk het voorvoeren. De groepjes waren zo ingedeeld dat 

er per stek minimaal één ervaren karpervisser (een begeleider of een jeugdlid 

dat regelmatig op karper vist) zou zitten. Vervolgens werden de 9 stekken op 

het eiland Koudenhoorn vanaf de bocht van de overgang van de Groote Sloot 

naar de Warmonder Leede tot en met het Zomergat verloot. Nu elke groep wist 

op welke stek zij zat, kon het voorvoeren met een drietal boten beginnen! 

Enkele kilo’s maïs, tijgernoten en boilies gingen op geschikte stekken te water.  

 

 
 

Niels van Abswoude (11 jaar) met zijn prachtige schubkarper van 16 pond 

gevangen in de vroege ochtend van zaterdag 19 juli jongstleden.  



   

Vrijdagavond 18 juli 19.00 uur Gemeentehaven te Warmond. Alle deelnemers 

verzamelden zich met hun spullen en maakten zich klaar om naar hun stek af te 

reizen. En dit zou nog een hele trip worden met al die spullen die je voor het 

nachtvissen op karper nodig hebt. Eenmaal aangekomen op hun stek werden de 

tenten opgebouwd en ingericht. Hierna werd aan de deelnemers uitgelegd hoe 

je zelf het benodigde materiaal zoals onderlijntjes maakt. Vervolgens werden 

de karperhengels opgetuigd, de rodpods aan de waterkant geplaatst en ga zo 

maar door. De ene groep was al snel klaar terwijl de andere groep zelfs in het 

donker hun hengels nog moest uitgooien/uitvaren.  
 

 
 

Met hulp van Pom v.d. Heijden (ter herkennen aan zijn pet) lukt het  

Bote Dijkstra (12 jaar) om zijn 19-ponds schubkarper voor het schieten  

van enkele mooie plaatjes omhoog te houden. Zwaar he zo’n karper Bote!  

 
Rond 21.00 uur kwam er ineens een rijdende snackbar het eiland op rijden. 

Verrek, het is snackbar Henny op zijn fiets. Nee, niet de Henny van de bekende 

snackbar uit het dorp maar Henny Koppers, vader van Kevin. Ondertussen was 

het licht gaan regenen maar dat mocht de pret niet drukken. Iedere deelnemer 

kreeg naast iets te drinken ook een broodje frikandel en een broodje knakworst. 

Beter kan je de nacht niet ingaan toch? Als de karpers net zoveel honger 

zouden hebben als de vissers dan zou het wel goedkomen! Maar die signalen 

bereikten ons nog niet. Sterker nog, tot een uur of twee die nacht toen de 

meeste deelnemers hun slaapzak al hadden opgezocht, bleef het bijzonder stil.  



   

 
 

Karpervisser pur sang René Treffers (16 jaar) met de zwaarste vis gevangen 

tijdens de jeugdkarpernacht 2008, een ‘varken’ van maar liefst 22-pond.  

 
Zaterdag 19 juli 9.00 uur. Ontbijtservice Heemskerk/Koppers komt het eiland 

oprijden op weg naar steknummer 1, 2 en 3 achter de moestuintjes. Daar 

aangekomen gaan er al snel verhalen dat er 4 karpers zijn gevangen. O.a. door 

Jeffrey Houwaart (13 jaar) en begeleider Roel van de groep op steknummer 1. 

Helaas was de foto van Jeffrey te slecht van kwaliteit om deze te plaatsen. 

Maar de foto’s van de karpers van de deelnemers uit het groepje van begeleider 

Melvin Koelewijn op stek 3 heeft u reeds kunnen zien op de vorige bladzijden. 

Na de vangst werd speciale aandacht gegeven aan een juiste omgang met de 

karper waarbij de verplicht gestelde onthaakmat niet meer is weg te denken.  

Terwijl de ontbijtservice net klaar is, bereikt ons het bericht dat René Treffers 

zojuist, na het verspelen van een dikke vis, nog een 22-ponder heeft gevangen.  

Jammer dat er slechts op 2 van de 9 stekken is gevangen maar dat hoort erbij. 

Rond 12.00 uur werden alle stekken afgebroken en netjes achtergelaten. Terug 

op de haven waar de ouders van de jeugdleden zich hadden verzameld, werd de 

jeugdkarpernacht afgesloten. En wel met het uitreiken van enkele prachtige 

karperprijzen, beschikbaar gesteld door Sam’s Hengelsporthuis uit Leiden, aan 

de deelnemers die deze nacht een karper hebben gevangen. Tot slot bedanken 

wij Henny en Marian Koppers en Ria en Johan Heemskerk voor het verzorgen 

van de snacks en het ontbijt. En natuurlijk alle begeleiders die zich voor deze 

nacht beschikbaar hebben gesteld. En last but not least, jeugdbegeleider Kevin 

Koppers die vele uurtjes in de voorbereiding voor deze jeugdactiviteit heeft 

gestoken. En met succes want deze eerste jeugdkarpernacht was zeer geslaagd.  


