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>> KARPERVISSEN > IN DE UITERWAARDEN

Karpervissen op een ondergelopen weiland. Het idee 
zal voor veel karpervissers even wennen zijn. Maar 
ondergelopen uiterwaarden zijn de absolute hotspot 
voor riviervisser Maurice Samar. “In de paaitijd, maar 
ook daarna. Zolang ze maar onder water staan.”
TEKST: ROBERT DE WILT > BEELD: SANDER BOER

 “D it jaar is er echt geen peil op te trekken.” 
Turend over het ondergelopen weiland 
voor zijn voeten ziet Maurice honderd-
vijftig meter verder de rivierbedding van 
de Gelderse IJssel liggen. Binnenvaart-

schepen ploegen door het water van de 125 km lange ri-
vier die van Westervoort tot Kampen door Gelderland 
en Overijssel slingert. Het is eind juni en de zomer is of-
fi cieel begonnen. Normaal gesproken is het rivierwater 
rond deze tijd weer gezakt na te hebben gepiekt in het 
voorjaar. “Maar dit jaar vormt een bizarre uitzondering. 

Je moet niet raar staan te kijken als de uiterwaarden 
over een paar weken nog steeds onder water staan”, 
zegt de Zutphenaar met een blik op de waterstanden-
tabel. Die geeft voor vandaag 660 cm +NAP aan – en 
de curve die het peil van de IJssel aangeeft loopt de ko-
mende dagen alleen nog maar verder op. 

LOKALISEREN
Samar ziet het allemaal handenwrijvend aan. “Dit biedt 
fantastische vismogelijkheden.” Vandaag heeft hij ons 
meegenomen naar een ondergelopen weiland waar 

RIVIERKARPERS  IN DE UITERWAARDEN
volgens hem nu gegarandeerd Cyprinus carpio ‘graast’. 
“Er staat krap een meter water, maar dat is echt meer 
dan genoeg voor de karper. Zodra die de kans krijgt, 
trekt de vis de uiterwaarden op om zich tegoed te doen 
aan al het voedsel wat ze daar tegenkomen.” Bijkomend 
voordeel van het ondiepe en helderdere water is dat de 
vis nu veel beter te lokaliseren is dan op de rivier zelf. 
“Afgelopen week zwom hier vrijwel permanent een 
groepje karpers”, zegt Maurice terwijl hij ons wijst op 
een karper die verderop net onder het wateroppervlak 
zwemt. “Aan de slag!”

OP DE VIS VISSEN
Daar heeft hij met zijn bescheiden uitrusting niet veel 
tijd voor nodig. Twee hengels, losse steunen, landings-
net, onthaakmat, emmertje voer en een tas. “Meer heb 
je niet nodig tijdens zo’n sessie. Zo blijf je ook lekker 
mobiel.” Dat is ook een van de redenen dat hij vandaag 
twee hengels bij zich heeft in plaats van drie. “Op mijn 
VISpas zit de sticker van de Derde Hengeltoestemming, 
maar daar maak ik eigenlijk nauwelijks gebruik van. 
Die derde hengel ligt vaak toch alleen maar in de weg. 
Heb je de vis gevonden en bied je het aas echt vlakbij de >>



>> HÉT                  .NL AUGUSTUS 2016 >> HÉT                  .NL32 33

>> KARPERVISSEN > IN DE UITERWAARDEN

vis aan, dan zijn twee hengels meer dan zat. Vaak vis ik 
zelfs met één hengel, soms ook struinend c.q. stalkend. 
Alles draait om óp de vis vissen. En snel verkassen in-
dien de situatie daar om vraagt.”

PRIKKELDRAAD
Met zijn lieslaarzen aan heeft Maurice het terrein na 
aankomst eerst verkend. “Aan de hand daarvan heb je 
vaak snel door waar de vis graag ligt. En langs welke 
routes ze ‘patrouilleren’. Daar positioneer ik dan vervol-
gens twee hengels”, aldus de in rood houthakkersvest 
gehulde purist. Niet veel later ligt zijn aas te water. De 
twee hengels zijn een meter of tien uit elkaar gepositio-
neerd; beide nét achter het prikkeldraad dat normaliter 
dienst doet als begrenzing om het vee in het weiland te 
houden – een aparte gewaarwording. Vanwege de gras-
bodem heeft Maurice op de ene hengel een pop-up en 
op de andere twee tijgernoten met daarboven een stuk 
geel foam gemonteerd. “Dit voorkomt dat je aas weg-
zakt tussen het hoge gras.”

TIJGERNOTEN
Bij beide montages gaat nog een schepje voer te water: 
een mix van tijgernoten, maples, maïs en boilies. “Tij-
gernoten zijn echt ideaal voor de rivier. Het is klein aas, 

maar door de harde structuur behoorlijk witvisbesten-
dig. En de karper is er verzot op. Mijn vermoeden is ook 
dat het geluid van karpers die met hun keeltanden tij-
gernoten kraken onder water ver reikt en andere vis 
aantrekt. De tijgernoot is in elk geval een sterk onder-
schat topaasje.” Hij is nog niet uitgesproken, of we wor-
den verrast door een rivierspiegel die van links lang-
zaam komt aan zwemmen. Pal langs het prikkeldraad 
koerst de vis recht op de rechterhengel af. Als de spiegel 
vlakbij de montage komt, houden we onze adem in.

SPIEGEL
Helaas verblikt of verbloost de vis niet en zwemt die 
rustig door. “Had ik nu mijn stalkhengel maar bij me ge-
had. Dan had ik deze vis echt heel goed kunnen aanleg-
gen of aanwerpen, bijvoorbeeld met zwevend aas onder 
een pennetje. Dan krijg je ze doorgaans wel te pakken.” 
Als de karper uit zicht is verdwenen, maakt Maurice 
zijn verhaal over de aaskeuze af. “Mijn grootste riviervis 
ving ik op een 15 mm boilie. Grijp dus niet meteen naar 
boilies van 25 mm of groter. Dat is echt niet nodig. Laat 
je ook niet te veel afschrikken door een paar bijvang-
sten en durf klein aas in te zetten. Het houdt karper lan-
ger bezig, lijkt meer op het formaat van het natuurlijk 
voedsel en verzadigt de vis ook minder snel.”

BARBEEL EN MEERVAL
Wordt het toch te gek met  de aanbeten van windes, 
dan verlengt Maurice zijn hair. “Dan krijg je vaak alleen 
nog maar korte, harde tikken op de hengeltop en weet 
je voldoende.” Al horen bijvangsten er op de rivier ook 
wel een beetje bij, meent Maurice. “Van windes word ik 
niet direct warm, maar op zijn tijd een chique barbeel 
in je landingsnet hebben is echt geen straf hoor.” Ove-
rigens is ook de meerval duidelijk aan een opmars be-
zig in de IJssel. “Die vang ik de laatste jaren steeds va-
ker. Vissen tot over de meter. En ook gewoon op zoete 
boilies. Je voorkomt het niet: meerval en karper blijken 
toch graag op dezelfde plekken te vertoeven. Zelf ben ik 
niet zo’n fan van meervallen. Die onthaak ik meestal in 
het water en laat ik zonder foto weer zwemmen. Maar 
ieder zijn meug. Je ziet hier namelijk wel steeds vaker 
roofvissers die gericht op meerval komen vissen.”

ZOMER
Ondertussen is er van karper geen spoor meer te be-
kennen. Onder het genot van een verse bak ko�  e wijst 
Maurice op al het moois dat de omgeving hier nog meer 
te bieden heeft. Boven ons cirkelt een groepje ooievaars, 
verderop hangt een buizerd in de lucht. “De zomer is 
toch wel dé tijd voor de rivier. De vis is goed los en bo-

>> TECHNIEK

Nadat de hengels in liggen, gaat er nog een schepje particles en 
boilies te water bij het aas.

Uiterwaarden maken lichter vissen mogelijk. Vis je op de rivier 
zelf, gebruik dan zwaarder materiaal.

Ondergelopen weilanden vormen door de  gedekte tafel die ze er aantre� en ware trekpleisters voor de rivierkarpers. 

>>

‘ EEN POP-UPJE VOORKOMT DAT 
JE AAS HELEMAAL WEGZAKT 
IN HET GRAS’

dan verlengt Maurice zijn hair. “Dan krijg je vaak alleen 
nog maar korte, harde tikken op de hengeltop en weet 
je voldoende.” Al horen bijvangsten er op de rivier ook 

Wordt het toch te gek met  de aanbeten van windes, 
dan verlengt Maurice zijn hair. “Dan krijg je vaak alleen dan verlengt Maurice zijn hair. “Dan krijg je vaak alleen 

Tijger-
noten zijn 

ideaal aas voor 
de rivier: ze zijn 

klein, redelijk wit-
visbestendig en de 

karper is er 
dol op



>> HÉT                  .NL34

>> KARPERVISSEN > IN DE UITERWAARDEN

vaart, beter op zijn plek liggen.” Voorafgaand aan 
een sessie voert Maurice doorgaans twee tot drie 
keer. “Meestal een mix van twee, drie kilo boilies 

en particles per voerbeurt. Dat doe ik doorgaans met de 
rubberboot aangezien de meeste stekken niet gemak-
kelijk bereikbaar zijn. Er komt dus nog wel wat voorbe-
reidingswerk kijken bij het vissen op de rivier. Vergis je 
niet in de intensiteit van deze visserij.” 

GEEN HENGELDRUK
Krijgt hij na een of twee keer vissen op zo’n aangevoer-
de kribstek geen karper op de kant, dan gaat Maurice 
op zoek naar een andere stek. “Meestal vind je de kar-
pers zo redelijk snel en kun je ook op de rivier prima 
vangsten boeken.” Mits je qua materiaal niets aan het 
toeval overlaat. “Zo vis ik met een 40/00 of 45/00 nylon 
hoofdlijn met daaraan een 7 tot 8 meter lange 50/00 
voorslag. A� ankelijk van de stroming kies ik voor 120 
tot 200 gram zwaar lood – vanwege de voorslagknoop 
geen inline maar een leadclip systeem.” De Zutphenaar 
neemt qua haken ook geen halve maatregelen en kiest 
daarom voor een stevige klauwhaak maat 4. “Die beves-
tig ik aan een lange rig, zodat het aas natuurlijker kan 
bewegen in de stroming. Het hoeft allemaal niet kort 
en subtiel: bij het riviervissen is er niet tot nauwelijks 
sprake van hengeldruk.”

LICHTER VISSEN
Op het ondergelopen weiland vist Maurice vandaag ui-
teraard aanzienlijk lichter: een 50-grams loodje en lich-
tere hoofdlijn. “Met lieslaarzen of een waadpak kun je 
de montage heel mooi neerleggen op een plekje waar 
de karper regelmatig voorbij zwemt. Pas altijd wel goed 
op waar je loopt: voor je het weet stap je in een diepe 
greppel. Zorg dat je het bodemverloop vooraf in kaart 
hebt gebracht door het weiland in droge toestand of bij 
een lage(re) waterstand te bekijken. Dan weet je wat je 
te wachten staat.” Al weet je dat met het vissen op de 
rivier – of dat nu om de uiterwaarden of om de hoofd-
stroom gaat – nooit zeker. “Riviervissen is andere koek 
dan de plaatselijke parkvijver. Maar als je dan uiteinde-
lijk zo’n prachtige riviervis vangt, is de voldoening ook 
bijzonder groot”, besluit Maurice na een visloze maar 
zeker geen verloren visdag.  

vendien is de hele setting nu op zijn mooist. Alles staat 
in volle bloei, wat een prachtig decor oplevert.” Het ‘ri-
vierseizoen’ van Maurice loopt grofweg van april tot no-
vember. “In april warmt het water lekker op en niet veel 
later schoolt de vis samen voor de paai. Weet je ze dan 
te vinden, dan kun je echt je slag slaan in de uiterwaar-
den. ’s Zomers vallen de uiterwaarden normaal gespro-
ken weer droog en verspreidt de karper zich in kleinere 
groepjes over de rivier. Al kan dat met deze hoge water-
standen nog wel even gaan duren.”  

BUITENBOCHTEN
Als de weilanden weer worden bevolkt door koeien in 
plaats van karpers, zoekt Maurice zijn heil in de bui-
tenbochten van de IJssel. “Daarbij focus ik qua stek-
keuze vooral op de zone rond de kribkoppen, net onder 
de steenstort. Daar hoopt zich het meeste voedsel op. 
Ook het voer blijft daar, gelet op stroming en scheep-

Een fraaie IJsselschub van een eerdere sessie op de uiterwaarden.

Ongekend spannend: een rivierspiegel nadert Maurice zijn aas!
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