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Handen – én armen - uit
de mouwen!
Je kent ze vast wel, die succesverhalen. Er
werd goed gevangen, de één na de ander!
Steevast ook het volgende zinnetje:
“We stonken naar de vis, de kleren vol slijm,
maar vonden het allerminst erg.”
Eerlijk? ik vind dit wel erg! Precies daarom
dit stukje. Voor één keer geen nieuws over
projectspiegels, maar een bijdrage waarin

Ook in de winter; mouwen omhoog!

de BVK het belang van de slijmlaag even in
de kijker wil plaatsen.
Die slijmlaag dus!
Je moet weten dat het slijm door slijmbekercellen geproduceerd wordt. Zoek het
trouwens niet te ver, ook onze eigen darmen en luchtwegen bevatten zulke cellen.
Dat slijm gaat bijvoorbeeld de darmwand
beschermen tegen beschadigingen.

Bij vissen (neem nou een karper) is de huid
opgebouwd uit meerdere lagen, met als extraatje die beschermende slijmlaag. Naast
een fysieke bescherming, bevat die slijmlaag ook nog eens antistoffen (bacteriedodend en schimmelwerend) die de vis moet
beschermen tegen infecties allerhande.
Leuke bijkomstigheid voor een vis (op stromend water): de gladde slijmhuid zorgt ook
voor een lagere wrijvingsweerstand waardoor ‘zwemmen’ net iets vlotter gaat (of
minder energie kost).
Het is trouwens een misvatting dat een gezonde slijmhuid per definitie dik moet zijn.
Een gezonde slijmhuid is vooral helder en
eerder dun. De dikke en grauwe variant wil
je dus niet hebben. Wanneer een vis extra
slijm gaat produceren, is er meer dan waarschijnlijk iets aan de hand (foute waterkwaliteit, …). In brakker water is er vaak sprake
van een dikkere slijmlaag.
In de handel zijn producten te verkrijgen om
het aanmaken van slijm te activeren, verhogen. De attente lezer weet intussen dat
dit slechts een doekje tegen het bloeden is.
De kunst bestaat erin om nét de oorzaak te
achterhalen én aan te pakken.

Een klein zijsprongetje...
Op onze (BVK) algemene ledenvergadering van januari jongstleden hadden we Dr.
Ir. Olga Haenen als gastspreker op bezoek.
De expert op gebied van visziekten. We
vroegen haar naar de meerwaarde van de
desinfecterende sprays of zalfjes (om bijv.
haakwonden te ontsmetten) die gangbaar
zijn binnen de karpervisserij. Je voelt het
antwoord vast al komen, de meerwaarde hiervan is nihil. Bovendien spoelt het
zo weg. Een karper is perfect in staat om
zelf te herstellen van wonden. Zijn ze daartoe niet in staat, dan schort er iets aan het
afweermechanisme, vaak het gevolg van
foute omstandigheden (opnieuw die waterkwaliteit, …). In dit laatste geval kan
een karper sterven, maar die haakwonde zal
nimmer de oorzaak van dat overlijden zijn.
Al eens een gave karper gezien na de paai?
De vellen hangen er vanaf! Gezonde karper
fikst dit wel hoor, zonder bezoekje aan de
apotheek!
Periodegebonden
Die afgepaaide karper uit de vorige alinea
heeft niet alleen huidwonden en eventueel
schubverlies, ook de slijmhuid kreeg er flink
van langs. Het grote geluk is dat die afgepaaide karper snel en quasi perfect herstelt
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door de gunstige periode in het jaar waarbij
de voedselomstandigheden uitmuntend
zijn. Tel daar de opklimmende watertemperatuur bij op die er voor zorgt dat de immuniteit en weerstand (tegen infecties, …)
optimaal gaat functioneren bij de karper.
Vanaf pakweg mei tot in het najaar kan de
slijmlaag wel wat hebben hoor, we moeten
nu ook niet al te kleinzerig willen zijn.
Een ander verhaal wordt het in de winter
en het vroege voorjaar. Amper (geschikt)
natuurlijk voedsel, geen reserve- of weerstandsopbouw meer in de koudere periode.
Nét dan is die slijmhuid o zo belangrijk, nét
dan is het belangrijk dat die slijmhuid intact blijft!
De rol van de visser
OK. En wat heeft dit met karpervissen en
vissers te maken? Wel, het is onze taak om
die slijmhuid intact te houden. Wanneer –
door ons toedoen – die slijmhuid tijdelijk
weg is, is de karper immers meer vatbaar
voor de ‘gevaren’ van zijn of haar omgeving.
Ziekteverwekkende bacteriën zien hun kans
schoon en veroorzaken met plezier en gemak een infectie (gevolg: vinrot, staartrot,
gatenziekte, …). Preventief handelen dus!
Al eens het reglement van een zichzelf respecterende witvisclub nagelezen? Wedden
dat daar letterlijk ‘raak elke vis alleen met
natte handen aan’ in staat? Logisch toch, ik
hoor het je denken!
Logisch toch?
Iedereen heeft intussen de reflex om weegen/of bewaarzak (persoonlijk omschrijf
ik het liever als bezwaarzak) vooraf goed
nat te maken. Idem voor de onthaakmat.
Dat emmertje water is al jaren een goede
standaard.
Natte handjes, inmiddels ook routine bij ve-

Emmertje bij de hand, kletsnatte onthaakmat!
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Neoprene handschoentjes, een meerwaarde bij uitzettingen!

len. Wel consequent blijven bij het fotograferen met zelfontspanner. De timerfunctie
van je peperdure camera wil je na iedere
foto met droge handen instellen, dus iedere
keer weer (binnen de tien seconden) keurig
de handjes nat maken!
Maar wat met die mouwen? Ik gruwel van
foto’s waarop de visser zijn of haar vangst
stevig in de niet ontblote armen klemt. Die
pull of jas kan gewoon in de was, maar wat
met die karper? Weg beschermende laag!
Vooral bij joekels zie je ‘t. Dan wordt de vis
zelfs tegen het lichaam gedrukt! Die heroïsche foto’s, zie je ze voor je? Bij een ontbloot
bovenlijf of doornat T-shirt heb ik daar vrede mee, in alle andere gevallen is het pure
horror. Toegegeven, in een gezonde om-

geving en in de goede periode van het jaar
maakt een vis snel een nieuwe slijmhuid
aan. Toch duurt dit even. Je mag er van uit
gaan dat een vangst stress oplevert bij een
vis, die stress blijft vast nog even in het lijf
zitten. Als dat lijf dan ook nog eens die beschermende slijmhuid kwijt is…
Bij uitzettingen in het kader van een spiegelkarperproject (of uitzettingen in het
algemeen) is ‘nat houden’ de belangrijkste
regel. Die dag ondergaat elke individuele karper immers de nodige manipulaties.
Bruut in het schepnet van de leverancier,
even onder de weger, passage op de plank,
met z’n drieën in de onthaakmat richting
eindbestemming, meerdere handen passerend. Uitzettingen zitten daarbij vaak
voorin de winter ingepland, een deugdelijke
slijmlaag om diezelfde winter veilig door
te komen is cruciaal. Nog snel een hint; de
persoon die de karpers op de plank fixeert,
kan overwegen om neopreen handschoenen (duikers zijn vertrouwd met die materie) aan te trekken. Ideaal om de slijmhuid
intact te houden, én je voorkomt er die vervelende ‘prikken’ in je handen van de soms
scherpe straalvin mee.
Te overwegen…
Ik ben God (of andere heilige) niet. Toch
besteed ik hier al vele jaren bijzondere
aandacht aan. In de zomer zit je vaak in
korte mouwen, in de winter is dat anders.
Weet je, zelfs al vriest het, dan nog zorgt de
adrenaline van élke dril voor een verhoogde
bloeddoorstroom en warm gevoel bij ons,
vissers. Gooi nou toch gewoon die jas af en
stroop de mouwen op! Nadat je de vis hebt
teruggezet, snel even met een handdoek armen en handen afdrogen, mouwen naar be-

neden en jas terug aan. Je gaat als vanzelf
lekker gloeien! Dubbel nagenieten, geloof
me. En de wetenschap dat de karper niks
van zijn ‘pantser’ heeft moeten inboeten!
Enne… vrouwlief (of mamaatje) zal maar
wat blij zijn dat het washok niet voor de
zoveelste keer geteisterd wordt door die indringende ‘vislucht’.
Ik zie alleen maar voordelen. De karper
ook. En jij?

Filip Matthys

