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• karpervissen

aar het precies ooit 
is misgegaan met de 
populariteit van het 

oppervlaktevissen op karper, 
zou ik niet weten. Feit is wel 
dat deze techniek nog net zo 
goed werkt als in de tijd van 
de boeken van Rini Groothuis. 
Misschien zelfs nog wel beter: 

OPPERVLAKTEVISSEN MET HONDENBROKKEN

Het ‘korstvissen’ vierde zijn hoogtijdagen in de jaren 
’80, maar deze spectaculaire oppervlaktevisserij 
verdween met de opkomst van de boilie langzaam 
van het toneel. Een spijtige ontwikkeling, is Visblad
redacteur Robert de Wilt van mening. Drijvend vissen 
is namelijk bijzonder spannend én buitengewoon 
effectief. De hoogste tijd om het oppervlaktevissen 
nieuw leven in te blazen middels een masterclass 
vissen met hondenbrokken.

TEKST rOBerT De WiLT FOTOGRAFIE sanDer BOer

het polder- en stadswater wordt 
steeds helderder en de water-
planten nemen toe. Drijvend 
aas werkt in die situatie vaak 
beter dan bivy’s en boilies. 
Zeker als je bedenkt dat vriend 
karper juist op de drukker 
beviste wateren vaak sneller 
‘los’ gaat op een stel drijvende 

hondenbrokjes dan op de 
rijkelijk gestrooide boilies een 
paar waterlagen daaronder.

CHARME
En dan heb ik het nog niet 
eens gehad over de charme 
van het vissen op zicht aan 
de oppervlakte. Het strui-
nen en zoeken naar vis, de 
spanning van 
een karper 
die je ziet 
zwemmen en 
als het goed is 
uiteindelijk ook 
op jouw brokken 

W

ziet azen. Om dan vervolgens 
ook die laatste paar brokjes 
rond je haak weg te snoepen 
en als vanzelf bij jouw aas uit 
te komen. Met uiteindelijk het 
ultieme climax-moment: een 
happende muil die zich om je 
aas heen vouwt en dit naar bin-
nen slurpt. Een korte tik met 

de hengel later 
ontploft het 

water en sta 
je een vis 
te drillen. 
Oppervlak-

tevissen is 
kicken!

Wat is er nu mooier dan een karper je aas 
van het wateroppervlak zien pakken, en 

daar vervolgens op aanslaan! 

Robert de Wilt: “Ik ben er van overtuigd 
dat iedere karper op elk water vangbaar 

is aan de oppervlakte.”

POLAROID
Bij het oppervlaktevissen moet je mobiel zijn. Dus weinig materiaal 
mee sjouwen: een lichte karperhengel c.q. penhengel van 3.60 of 3.90 
meter, molen in het 5000-formaat, 28/00 tot 30/00 nylon hoofdlijn, 
een rugzakje met je tacklebox, camera, VISpas, een landingsnet, degelijk 
onthaakmatje en een zak hondenbrokken. En een zonnebril met polarise-
rende glazen. Oppervlaktevissen is immers speuren naar zwemmende dan 
wel azende karpers. Hoe eerder je die in de smiezen hebt, des te sneller kun 
je je brokje aan een azende vis aanbieden. Met een Polaroid bril zie je veel 
beter wat er allemaal in het water gebeurt – ook in troebel water, tijdens 
een regenbui en zelfs in de schemering. Daarbij leer je – doordat je meer 
kunt waarnemen – ook veel over het gedrag van karpers.

Met een Polaroid bril (en 
vanuit hoge posities zoals een 

boom) heb je de karper veel 
eerder gevonden.

Als bonus vind je op www.hetvisblad.nl een gloednieuwe aflevering van 
Visblad TV over het drijvend karpervissen. Check hem gauw!
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De wederopstanding van het ‘smakgeluid’
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GESCHIKTE HONDENBROKKEN
Niet alle hondenbrokken zijn geschikt voor het oppervlaktevissen. Sommige brokken blijven 
niet of maar heel eventjes drijven – en het laatste wat we willen is de karpers weer naar de 
bodem lokken. Met de volgende brokken zit je altijd goed: Mister Dog (4 kg-zak, rond de € 2,50 
– o.a. verkrijgbaar bij Jumbo en Plus), Lucky Dog (4 kg-zak, € 3,69 – verkrijgbaar bij Aldi), 
Pedigree Vital Senior 8+ (2.5 kg-zak, rond de € 7,00 – o.a. verkrijgbaar bij Albert Heijn, C1000, 
Jumbo en Plus) en Bonzo Menu Brokken (3 kg-zak, rond de €5,50 – o.a. verkrijgbaar bij Plus). 
Met deze vier (of een mix daarvan) zit je gebakken. Ze blijven allemaal ruim 10 tot 30 uur drijven 
en geven een prima oliespoor af. Voorvoeren doe je uiteraad vooral met de goedkope varianten.

KORST OF BROK?
Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de 
oppervlaktevisserij is het aas. Je hoeft geen raket-
geleerde te zijn om te snappen dat dit sowieso moet 
drijven. Van alle mogelijkheden zijn de broodkorst en 
hondenbrokken het meest breed inzetbaar. Met daar-
bij de kanttekening dat je brood alleen gebruikt op 
plekken waar je geen last hebt van watervogels. Zeker 
in sier- en parkwateren is het ‘not done’ om tussen de 
eendjes een broodkorst neer te leggen. Hondenbrok-
ken zijn daarentegen beter ‘watervogel-proof’. Zo 
nu en dan zullen vooral de kraaien en meeuwen een 
brokje van het oppervlak wegpikken, maar daar blijft 
het in de regel wel bij. Mocht je twijfelen of het opper-
vlaktevissen qua watervogels ter plekke wel ‘wijdelijk’ 

is, dan is het 
verstandig om 

dit niet te 
doen en 
een andere 
stek op te 

zoeken.

Een ‘oldskool’ 
broodkorst 
werkt nog 

altijd prima. 
Maar pas op bij 

watervogels!

ELASTIEKJE
De montage is kinderlijk eenvoudig. Hondenbrokken vis je het beste geklemd in een baitband 
oftewel elastiekje. Fleur eerst een elastiekje (de ‘medium’ maat is meestal prima) om de haak-

bocht en schuif deze vervol-
gens bijna tegen het haakoog 
aan. Klem vervolgens het 
brokje in het elastiekje. Het 
voordeel hiervan is dat de 
haak mooi vrij hangt en je 
veel minder snel misslaat. 
Vis je op helder of drukbe-
vist water waar de karper 
schuwer aast, kies dan tóch 
voor een ‘vrije’ haak. Dit 
omdat een voorgeweekt, 

sponsachtig brokje 
dat je op de haak 
prikt vaak maar 
heel kort drijfver-
mogen heeft. Met 
name de Pedigree 
Vital Senior 8+ 
brokken zijn dan 
extra handig: die 
bevatten een soort 
‘groefje’ waar je de 
haak mooi in kunt 
verstoppen.

ALTERNATIEVE HAAKAASJES
De hondenbrok aan je haak blijft meestal zo’n 10 tot 
20 minuten drijven voordat ie zich volzuigt met water 
en op het haakgewicht zinkt. Wil je zekerheid en een 
langere drijftermijn, dan kun je ook drijvende imitatie-
aasjes gebruiken. Met de imitatie-tijgernootjes van 
Enterprise Tackle (let op: de drijvende versie!) heb ik 
zelf goede ervaringen. Daarvan zet ik er dan een of 

twee met een fleurnaald op het 
elastiekje. Stoppertje erachter en 
je aas blijft gegarandeerd perma-
nent drijven. Bovendien geven 
deze imitatie-aasjes vaak ook een 
prima geur af, zodat de karper 
het als een van de omliggende 
hondenbrokjes zal zien en zal 
uitproberen. Opzuigen is vangen, 

dus dat deze plastic 
aasjes niet 

hetzelfde 
smaken als 
een hon-
denbrokje 
maakt geen 

moer 
uit.

VISSEN OP HALF WATER
De situatie kan zich voordoen dat de karper maar moeilijk naar boven wil komen. Juist op de 
warmste en broeierigste dagen is dit soms het geval: de karper blijft dan vaak maar wat lamlen-
dig en gezapig op ‘half water’ hangen. In die situatie kan het soms lonen om een paar loodha-
gels op je hoofdlijn te knijpen.  Zie ik bijvoorbeeld dat de vissen zo’n 50 cm boven de bodem 
hangen op een water dat een meter diep is, dan monteer ik de loodhagels zo’n 50 cm boven de 
haak. Het hondenbrokje zal als een pop-up omhoog komen en op dezelfde diepte gaan ‘staan’ 
als waar de karper zwemt. Dit kan alleen op helder water, want je moet scherp in de gaten kun-
nen houden of het brokje wordt opgezogen.

Een combi 
van een 
imitatie
tijgernoot 
en een 
kurken bal
letje; werkt 
top en 
blijft altijd 
drijven.

loodhagels op de lijn en het brokje op ‘half 
water’ aanbieden, kan soms je visdag redden.

Fleur een elastiekje 

om de haaksteel en 

klem je brokje erin.

Met deze vier zakken zit je gegarandeerd goed. Zie de in
zetjes voor hoe je de bewuste brokken het beste monteert.

MisterDog. lucky Dog. Pedigree. bonzo.
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KLEINE HAAK
Omdat je met een ‘vrije’ haak vist, hoef je echt niet 
groter te gaan dan maatje 8 of 10. Die pakken genoeg 
vlees en zijn bovendien ook lichter van gewicht, 
waardoor je brokje niet binnen no time zinkt op het 
haakgewicht. Een erg goede oppervlaktehaak is de 
Korda Mixa in maatje 10. Een andere ‘topper’ is de Fox 
Armapoint SR (Stiff Rigger) in maatje 8. Monteer de 
haak direct aan het uiteinde van je hoofdlijn, bijvoor-
beeld met de halve bloedknoop.

Een haakje 10 is echt niet te klein voor karper!

VOORVOEREN
Niet iedereen heeft 
de tijd of het budget 
om met grote 
regelmaat brokken 
voor te voeren 
op zijn favoriete 
viswater. Bedenk 
wel dat af en toe 
voorvoeren de vis 
nog veel sneller op 
het aas zet. En de 
vis dus ook tijdens 
je vissessie sneller 
naar boven zal 
komen en beginnen met azen. Een mooie truc is bijvoorbeeld om de avond 
voordat je gaat vissen een paar kilo brokken te strooien, zodat de karper ’s 
ochtends bij aankomst vaak al in het wateroppervlak hangt. 

Voorvoeren werkt!

KIES DE MOOISTE
Geen visserij is zo selectief als het oppervlak-
tevissen: je kunt een bepaalde karper gericht 
aanleggen of aanwerpen. Met je polaroid zie je 
immers vaak of het een schub of een spiegel 
is, een kleintje of een dikker exemplaar, of 
misschien net die ene volschub die er rond-
zwemt. Niet dat het aan ons is om te bepalen 
welke vis je het liefst zou vangen, maar laten 
we eventjes eerlijk zijn: als er drie knollen 
rond een dikzak zwemmen, dan vangen we 
als het even kan toch het liefst die kneiter er 
tussenuit!

Als de vis onder het kantje aast, kun je perfect een bepaalde vis ‘aanleggen’. 

GEDULD
Bij het oppervlaktevissen is het de kunst om geduldig te zijn. Dus niet 
zodra je een happend bekje ziet direct je aas erbij gooien. Doe je dit wel, 
dan bestaat de kans dat de vis van je haak schrikt. In het ergste geval is ie 
dan voor een paar uur genezen van het drijvende snoepgoed. Het is beter 
om even te wachten totdat de vis echt goed aast. De hondenbrokjes zijn 
geen ‘machtige’ hap en doorgaans eten de karpers door totdat het laatste 
brokje is verdwenen. Wacht in ieder geval tot het moment waarbij je de 

karper(s) meer-
dere brokjes op rij 
van het oppervlak 
ziet wegsnoepen.  
Dat is vaak een 
teken dat ze hun 
argwaan verlie-
zen en zonder 
twijfel de brok-
ken opzuigen.

laat de vis eerst rustig ‘los’ komen en 

vertrouwen krijgen in de brokjes.
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VISBLAD TV: SNEAK PREVIEW
Hakkert en De Wilt op ‘DrijfjacHt’ in Den BoscH
Op www.hetvisblad.nl vind je nu een gloednieuwe aflevering van Visblad TV over het drijvend karpervissen met hondenbrokken! In deze aflevering struinen 
Raymond Hakkert en Robert de Wilt het stads- en sierwater van Den Bosch af naar stadskarpers. Hier alvast een voorproefje van de aflevering.

Ah! Daar komen 
de heren al aan. Genoeg hondenbrokken voor de hele dag. Even de zendertjes om.

We beginnen met voeren. 
strooiwerk 2.0, zeg maar.

Volop uitleg over de beste 
brokken en montage.

En dan maar wachten of 
er iets naar boven komt.

Zoeken, speuren, turen…
Voorzichtig gaat het aas 
naar een azende vis toe.Maar dan… 

bam! Hangen!

nummer 1 is binnen…

Een paar uur later krijgt Hakkert beet. 
Check maar gauw www.hetvisblad.nl... 


