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LEG MEERDERE 
VOERPLEKJES AAN EN
 VIS ZE VERVOLGENS AF

• karpervissen

ij statisch karper-
vissen doemen in 
eerste instantie toch 

meestal visioenen op van 
ietwat in slaap gesukkelde 
‘stoelzitters’ en ‘bivydromers’. 
Maar in plaats van de hele 
dag stil zitten en wachten tot 
de vissen naar ons toe komen 
en de piepers gaan jenge-
len, gaan wij de vis ditmaal 
zelf opzoeken. Deze actieve 
manier van statisch karpervis-
sen – feitelijk niet meer dan 
een verzamelnaam voor het 
vissen met vastloodmontages 
en een set-up met elektro-
techniek – vergt allereerst een 

aanpassing van de uitrusting. 
Nieuwe aankopen zijn geluk-
kig niet nodig; we laten juist 
zoveel mogelijk spullen thuis. 
Het is namelijk de bedoeling 
dat we gedurende de vissessie 
meerdere plekjes afvissen. Een 
compacte uitrusting is dus wel 
zo gemakkelijk. Weinig troep 
en sowieso losse steuntjes, die 
het verplaatsen van één hengel 
per keer vergemakkelijken.

VOORKENNIS
Of je nu op een stadsvijver, 
een grote plas of een kanaal 
gaat vissen, regelmatig verkas-
sen met je statische opstelling 

onregelmatigheden 
is alvast een goed 

begin. Dit zijn immers op elk 
water de aangewezen plek-
ken. Ook het gebruik van een 
peilhengel kan op voorhand 
al nuttige info over de bodem 
verschaffen, zodat je tijdens 
het vissen de boel niet meer 
hoeft te verstoren met peilen. 
Heb je over een stuk van een 
paar honderd meter oeverlijn 
eenmaal meerdere mooie 
stekjes op het oog, dan kun je 
al die stekken gaandeweg de 
visdag afvissen. In plaats van 
het verder struinen met de 
penhengel, is het nu slechts 
een kwestie van steuntjes de 
grond uit en verderop weer de 
grond in.

VOERPLEKJES
Als de situatie het toelaat 
en je op een bepaald water 
meerdere interessante plek-
ken niet te ver uit elkaar hebt 
gevonden, dan kun je ervoor 
kiezen deze plekken een of 
twee dagen van tevoren (of 
zelfs enkel en alleen op de 
dag zelf, net als bij het afvis-
sen van maïsplekjes met het 
penvissen) aan te voeren. In 

dit geval volstaat een kleinere 
hoeveelheid voer dan wan-
neer je slechts op één vaste 
voerplek mikt. Het doel is im-
mers niet om zoveel mogelijk 
vis naar een plek te lokken, 
maar de vis juist op meerdere 
plaatsen op hetzelfde water 
aan je voer te laten wennen. 
Zo accepteren ze het voer ook 
sneller zodra ze het tegenko-
men.

VERKASSEN
Bij het aanvoeren van één 
vaste voerplek – noem het 
een dump plek – kun je 
soms goed met je neus in 
de boter vallen wanneer veel 
karper daadwerkelijk al op je 
voerplek ligt te wachten. In de 
meeste gevallen krijg je dan al 
vrij snel een aanbeet of mis-
schien zelfs meerdere achter 
elkaar. Perfect natuurlijk, 
dat zogenaamde ‘afromen’. 
Besef echter wel dat dit de 
andere aanwezige vissen kan 
afschrikken. En in het ergste 
geval verjaag je ze zelfs. Daar 
zit je dan vervolgens een hele 
lange tijd zonder actie. Ver-
kassen dus! Op deze manier 
kun je heel effectief een groot 

STRUINEND VISSEN MET 
VASTLOODMONTAGES
Statisch karpervissen, maar dan actief!
Karpervissen kan op meerdere manieren. Van het 
zogenaamde statisch vissen met vastloodsystemen tot 
het struinen met een pennetje en blikje maïs langs een 
boerensloot. Elke vorm heeft wel z’n eigen charmes. 
Maar als het aan Hans van den Brink ligt, combineren 
we de twee bovengenoemde vistechnieken gewoon. Zo 
wordt het beste van beide technieken verenigd. Deze 
maand daarom: actief statisch karpervissen. Spannend!

TEKST Hans van Den Brink FOTOGRAFIE rOBerT De WiLT

B

Met losse steunen 
ben je veel mo-

bieler en kun 
je je hengels 

makkelijker op 
twee afzonder-

lijke plekken 
settelen.

Wie dacht dat karpervissen met 
piepers, steunen en vastlood 
per se een ‘wachtvisserij’ is, 
heeft het goed mis.

stuk water afvissen en zul je 
zien dat je tijdens dit soort 
dagen op meerdere stekken 
vis kunt vangen. Het is soms 
de kunst om juist te verkas-
sen als je wat gevangen hebt. 
Ook al klinkt dat misschien 
tegenstrijdig. 

UITSTEL IS AFSTEL
Zit je op een bepaalde plek 
– al dan niet een voerplek 
– te vissen en er gebeurt 
uren lang niets, dan kan 
het best zo zijn dat je hon-
derd meter verderop wel 
snel een vis kunt vangen. 
Het kan natuurlijk dat 
de vis net even bij een an-
dere rietkraag ligt of net 
even onder een ander 
bruggetje hangt. Als je 
op een plek zit te vissen 
waar ze niet zwemmen, 
zul je ze daar op dat 
moment immers ook 
niet vangen. Dat klinkt 
heel logisch en voor de 

PRAKTIJKVOORBEELD
Tijdens een dagsessie op een afwateringskanaal kwamen er in het eerste uur meteen drie vissen van een 
vooraf aangelegde voerplek af. Lekker begin natuurlijk, maar vervolgens gebeurde er twee uur lang helemaal 
niets meer. Die drie vissen lagen duidelijk te wachten op het voer en het bleken dus ook de enige drie aanwezige, of in 
ieder geval azende vissen. Ik heb de hengels toen binnengedraaid en met wat voer in de jaszakken ben ik een stukje verderop gaan kijken. Nog geen 150 meter 
van de voerplek vandaan, 
spotte ik een azende karper 
tegen de kant. De vis deed zich 
tegoed aan natuurlijk voedsel 
onder een pluk overhangend 
gras. Op deze plek stond een 
meter uit de kant zo’n veertig 
centimeter water en de rug van 
de vis was duidelijk zichtbaar. 
Het water was hier te ondiep 
voor de vis om ‘staand’ te 
azen. Voorzichtig gooide ik 
links en rechts van de vis wat 
kleine en gebroken boilies. Te-
rug bij mijn spullen heb ik snel 
mijn boeltje bij elkaar gepakt 
en ben ik richting de bewuste 
plek gegaan. Vervolgens een 
hengel beaasd met een pop-up 
boilie en deze voorzichtig 
neergelegd op de plaats waar 
ik de vis had gezien. De lijn 
lekker slap. Het duurde slechts 
een kwartier voordat de vis het 
aas had gevonden en het bleek 
nog een dikke ook!

levert vrijwel 
overal en 
altijd 
meer vis 
op dan de 
hele dag op 
dezelfde plek 
doorbren-
gen. Enige 
voorkennis 
van het water 
in kwestie is 
evenwel 
geen over-
bodige 
luxe. 
Ga je 
vissen 
op een 
water 
waar 
je niet goed 
bekend bent, 
neem dan van 
tevoren eens 
een kijkje 
bij het water. 
Het opzoe-
ken van ob-
stakels en 

Een fraaie schub die ten prooi viel dankzij 
oplettendheid en verkaswerk.
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• karpervissen

check op www.hetvisblad.nl de nieuwe Visblad TV aflevering, waarin Hans ‘op commando’ even 
karper voor de camera fixt!

Fout Goed37
hand liggend, maar je moet 
eens kijken hoeveel mensen 
een hele dag visloos achter 
de hengels zitten, terwijl een 
eind verder continu karpers 
springen. Veel mensen, en 
ik in het verleden ook wel 
eens, denken dan vaak: “Ze 
zijn in ieder geval actief, er 
zal vandaag dus wel wat gaan 
gebeuren.” Nee! Oppakken 
die spullen en naar de vis toe. 
Snel een hengeltje erop en 
dan weet je zeker dat je ‘op de 
vis zit’ en niet ernaast.

WAARNEMEN IS 
VANGEN
Over en in het water turen 
is erg belangrijk tijdens het 
vissen. Je ziet dan veel meer 
en kunt zodoende ook snel 
reageren op bepaalde waar-
nemingen. Als je in korte tijd 
bijvoorbeeld meerdere vissen 
op dezelfde plek ziet springen, 
dan is dat een goede reden om 
die kant op te gaan. Je moet 
ook weer niet een hengel op 
elke springende vis willen 
gooien. Dan raak je de kluts 
wel kwijt en heeft het geen zin 
meer. Na elke keer verkas-
sen moet de vis ook wel even 
de tijd krijgen om het aas te 
vinden en er van te eten. Niet 
elke vis eet ook direct van het 
voer dat hij vindt. Sommige 
vissen kunnen wel ruim een 
uur rond het voer zwemmen 
voordat ze er überhaupt van 
proeven, laat staan voordat 
een vis wordt gehaakt.

POP-UP ONDER 
HET KANTJE
Dan is er nog de natuurlijke 
factor die meespeelt, ‘de ene 
dag is de andere niet’. Zo vang 
je soms op de meest simpele 
manier je vissen, terwijl ze op 
andere momenten een stuk 
voorzichtiger azen. Een mooie 
manier om hierop in te spelen 
is het gebruik van twee ver-
schillende systemen. Vis bij-
voorbeeld een hengel met een 
zinkende boilie of tijgernoot 
en een hengel met een pop-up 
of zwevende snowman. Houd 

bij de aaskeuze ook rekening 
met de diepte van het water. 
Als je vlak langs een ondiep 
kantje vist, wordt een karper 
bijvoorbeeld veel gemakkelij-
ker gehaakt met een pop-up 
die een paar centimeter van de 
bodem af staat. Zeker de wat 
grotere vissen, en die vangen 
we tenslotte ook graag, hebben 
op heel ondiep water meer 
moeite om het haakaas in de 
bek te krijgen. Ze kunnen hier 
immers niet rechtop in het 
water gaan staan om van de 
bodem te eten. Een pop-up is 

dan beter op te nemen voor 
de vis.

EIGEN cHARME
Laten we eerlijk zijn. Hoe vaak 
gebeurt het niet dat je uitge-
zakt op je stoel of stretcher 
achter je rodpod zit, lekker 
van de natuur te genieten of 
een boekje te lezen? Dat is 
dan weer een voordeel van 
het gebruik van zelfhakende 
montages en piepers. Boven-
dien hoef je niet continu ge-
focust te zijn op je hengels 
en da’s natuurlijk ook een 
stukje ontspanning na een 
drukke werkweek.
Als ik met mensen in ge-
sprek ben over het statische 
karpervissen, dan hoor ik 
regelmatig dat ze het maar 

een saaie bedoeling vinden 
om een hele dag of nacht 
achter de hengels te hangen. 
‘Waar is de charme van het 
ouderwetse, actieve struinen 
en jagen gebleven’, vragen ze 
dan. Ik zal de laatste zijn die 
ontkent dat een dag statisch 
vissen meestal minder actief 
en spannend is dan een dag 
met je penhengel op pad gaan. 
Al heeft het zeker ook zijn 
charme. Doe daarom vooral 
waar je jezelf het prettigst bij 
voelt, maar onthoud alsjeblieft 
één ding: ook met vastlood-
montages kun je prima strui-
nend vissen. Succes! 
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