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Vissen 

Peter is gek op vissen. Vooral karpers vindt hij 

geweldig. Prachtvissen zijn het! Daarom gaat hij 

graag karperen: vissen op karpers. Al een paar jaar 

vraagt hij voor zijn verjaardag geld om zijn 

uitrusting uit te breiden. Hij heeft al een standaard 

voor vier hengels en drie complete werphengels. 

En een heel stel tuigjes en andere attributen, een 

mooie koffer en natuurlijk een visvergunning. Hij 

spaart nu voor een beetverklikker en spullen voor 

nachtvissen. Vandaag is het prima karperweer en 

Peter weet een mooie plek waar bijna nooit 

iemand komt. Lekker rustig.  

Hij hangt zijn viskar achter de fiets en na een 

kwartiertje doortrappen is hij bij ‘zijn’ stek. Hij 

heeft net zijn standaard uitgeklapt en de eerste 

hengel erop liggen als hij iemand hoort praten. 

“Hé Ahmed, dit is een mooi plekje!” Daar komen 

twee onbekende jongens tussen de struiken door. 

Ieder heeft een gewone hengel en samen hebben 

zij een klein viskistje met een paar tuigjes. Een 

paar meter verderop gaan zij zitten. “Jij hebt mooi 

spul,” zegt Ahmed tegen Peter. Ja, dat klopt, weet 

Peter zelf ook wel. Even aarzelt Peter. Zal hij een 

andere plek zoeken? Maar nee, wie weet zit hij 

dan ook niet alleen. Hij gaat verder met het 

installeren van zijn set. Tweede hengel, derde 

hengel, vismat, schep… Wat? Huh? Schepnet… 

waar is het schepnet? Hij moet de vissen toch uit 

het water kunnen halen? Waar is het schepnet?! 

Oh, dat had hij schoongemaakt en achter de 

schuur gezet om te drogen. Stom! Wat nu? Alles 

weer inpakken? Alles laten staan en gaan? Twee 

onbekende jongens…  

Na een poosje aarzelen vraagt Peter aan Ahmed 

en zijn vriend of zij even op zijn spullen kunnen 

letten. “Ik ben zo terug”. Ahmed vindt het prima. 

Zij blijven nog wel een poosje. Zo’n mooi plekje! 

Zo snel hij kan fietst Peter naar huis. Gooit zijn 

fiets tegen de struiken en rent achterom. “Wat is 

er met jou aan de hand?” vraagt Tom, die net 

buiten komt. “Schepnet vergeten,” hijgt Peter. 

“een paar jongens letten op m’n spullen.” Tom 

staat met zijn hoofd te schudden. 

“Nou, dag jongens, dag spullen, dag vissen. Alles 

kwijt. Ga maar sparen, Peter!” roept hij hem na. 

Bijna nog harder dan hij kan fietst Peter met het 

schepnet terug. Was dit handig? Zal het… 
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