
Vissen in nederland x KarperVissen

18 www.hetvisblad.nl 12/08Vis-chicks opgelet: wordt nu l id van vissendevrouwen.hyves.nl! www.hetvisblad.nl 12/08 19Vis-chicks opgelet: wordt nu l id van vissendevrouwen.hyves.nl!

at vissen niet meer alleen een 
mannending is, mag inmiddels 
als algemeen bekend worden 

beschouwd. Regelmatig sieren vrouwen 
de hengelsportbladen in binnen- en 
buitenland. Niet alleen de cover, want ‘sex 
sells’, maar ook inhoudelijke verhalen 
geschreven door vrouwen kom je steeds 
meer tegen. Met name de karpervisserij 
heeft lange tijd het  predicaat ‘mannen-
visserij’ gedragen. Niet zo gek, het is im-
mers een bezigheid waarbij je vaak lang 

Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/karpervissenVissen in nederland x KarperVissen

d

sTa Je ManneTJe!
Oké, toegegeven: de meeste vissende dames komen via hun partner 
in aanraking met de karpervisserij. Maar vervolgens slaat de 
emancipatie vaak flink toe en eist de vissende vrouw haar rechten 
op. in de karpervisserij wil dat zeggen: een eigen rodpod, hengelset, 
bedchair en bovenal een eigen aanpak. Gaby vertelt hoe zij aan het 
karperen is geslagen en welke obstakels ze daarbij tegenkwam.

TeKsT GABI CORNELISSEN FOTOGraFie HANS VAN DEN BRINK

en vaak alleen aan de waterkant zit, ook 
als het regent, sneeuwt en vriest. Geluk-
kig is er de laatste tien jaar een positieve 
verandering te zien en kom je vaker en 
vaker een vrouw achter een karperhengel-
set zitten. 

eersTe aanraKinG
Hoe komt de gemiddelde vrouw nu in 
aanraking met deze visserij? Op hele jon-
ge leeftijd gaat dat doorgaans via de lokale 
visvereniging of Sportvisserij Nederland 

die activiteiten voor de jeugd organiseren. 
De rest gaat dan vaak vanzelf. Maar op 
de iets latere leeftijd sluit je je simpelweg 
minder makkelijk aan bij een vereniging. 
Gelukkig heb je tegen die tijd een ander 
sociaal netwerk opgebouwd en zo gebeurt 
het in de meeste gevallen dat je een man 
of vriend aan de spreekwoordelijke haak 
weet te slaan. In dat geval, zo ook bij mij, 
krijg je al snel te maken met alles wat bij 
die hobby van de man komt kijken. Ik kan 
me voorstellen dat wanneer je niets met 
vissen hebt, het wel even slikken is als je 
nieuwe wederhelft verslingerd is aan zo-
iets tijdrovends als karpervissen. Ik denk 
terug aan de aflevering van ‘Help, mijn 
man heeft een hobby’ op RTL-4 waarin 
de visserij van manlief niet op de grootste 
sympathie van de vriendin kon rekenen. 
Hun relatie liep door wederzijds onbegrip 
bijna op de klippen. 

Gabi, hier met een monsterschub: “Als het karpervissersvuur eenmaal is ontbrand, gaat de rest vaak als vanzelf.”

als je zelf wilt gaan karpervissen en je hebt geen vriend of man waar je een uitrusting van kan bietsen, dan zul je 
je eigen spullen moeten aanschaffen. Gelukkig zijn de prijzen ook in het karpersegment de afgelopen jaren flink 
gedaald. Hieronder zie je welke basismaterialen je nodig hebt om goed voorbereid naar de waterkant te gaan. 
Op www.vissendoejezo.nl leer je hoe het moderne karpervissen in zijn werk gaat. 

Karpermolen(s) volgespoeld 
met 25/00 tot 35/00 nylon. 
Een vrijloopsysteem is handig 
maar niet noodzakelijk.

Lood met bijhorend safety-
systeem dat het lood loslaat 
zodra dit ergens achter blijft 
hangen of de lijn breekt.

Elektronische beetmelder(s). 
Absoluut onmisbaar om ook bij lange 
sessies elke beet op te merken.

Een of twee karperhengels met een lengte van 3,30 tot 3,60 meter en een testcurve van 2 tot 2,5 lb. 
De testcurve geeft aan hoe stug een hengel is. 1,5 lb is zeer soepel en licht terwijl een 3 lb erg stug en zwaar is.

Onthaakmat om de gevangen vis op te 
leggen. Zo is de karper optimaal beschermd 
tegen de vaak harde ondergrond.

Karpertas en 
lange foedraal om hengels, 
paraplu en steunen op te bergen en te vervoeren.

Groot karperschepnet om de vis 
zonder problemen te kunnen landen.

Karperstoeltje met verstelbare 
poten voor het nodige comfort 
aan de waterkant.

Aas dat zoveel 
mogelijk karper 
aantrekt en zo 
weinig mogelijk 
witvis. Boilies 
zijn hiervoor 
perfect 
geschikt.

Eenvoudige kant-en-klare 
onderlijnen. Zelf knopen 
kan natuurlijk ook. 
Hoe je dat doet zie je op 
www.vissendoejezo.nl.

Boilienaald om het aas 
mee op de hair te rijgen.

KiJK daMes, diT HeB Je nOdiG
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Nu ging ik op jonge leeftijd al regelmatig 
samen met mijn vader naar de waterkant, 
dus ik kende de charme van de hengel-
sport al. Maar deze manier van vissen, 
met elektronische beetverklikkers, over-
nachtingen en zelfhaaksystemen, is toch 
wel iets anders. In het begin zijn  al die 
verhalen, foto’s en spullen vooral nieuw 
en interessant, maar na enige tijd wordt 
duidelijk dat deze hobby een behoorlijk 
deel van zijn tijd en aandacht in beslag 
neemt. Uiteraard ga je dan, ahum, met 
mooi weer natuurlijk, eens een dagje mee 
naar de waterkant. Dat bevalt eigenlijk 
heel goed en zo krijg je steeds meer 
inzicht in het karpervissen. Na een paar 
keer te zijn meegegaan, jaja ook ’s nachts, 
ben je inmiddels een volleerd fotografe en 
is de basis van deze visserij wel enigszins 
duidelijk. Na enig aandringen van man-
lief werd ook de eerste poging gedaan om 
eigenhandig zo’n zoetwatervarken het 
net in te dirigeren en ik moet zeggen, dat 
lukte aardig. 

VOOrOOrdelen
Binnen een relatie is het altijd geven 
en nemen, maar het leukste is om het 
één en ander samen te doen. Aangezien 
ik positief tegen het vissen aankeek en 
het gewoon een leuke en ontspannende 
bezigheid vond, heb ik alle vooroordelen 

over vissende vrouwen (die zitten op 
een klapstoel achter hun man te breien, 
ze mogen alleen de boilies koken of 
zijn het excuus om een derde hengel 
uit te leggen) aan de waterkant gezet en 
besloten om mijn eigen, relatief simpele, 
karpersetje aan te schaffen. Want ja, als 
ik dan zelf ga vissen, dan natuurlijk wel 
met mijn eigen hengels! Al was dat alleen 
maar om het klassieke commentaar te 
voorkomen: “Ach daar heb je er weer zo 
een, hij zal hem wel gevangen hebben en 
dan mag zij er snel mee op de foto…” Nou 
mooi niet dus! 

HandiGe daMesTiPs
Waar krijg je, los van de soms wat 
vreemde en vaak leuke reacties aan de 
waterkant, nu zoal mee te maken als 
beginnend vrouwelijk karpervisser? Om 
te beginnen het gemak of juist gebrek 
aan comfort. Wat mij betreft maak je het 
jezelf als vrouw zo aangenaam mogelijk. 
Waarom zou je Spartaans aan de water-
kant vernikkelen als er tegenwoordig de 
meest fantastische kleding en zitgereed-
schap is. Goede en comfortabele kleding 
is voor mij dus van essentieel belang. 
Ruim zittende, warme kleding is een 
must omdat vrouwen – hoe het kan weet 
ik niet – het gewoon sneller koud hebben. 
Denk er hierbij aan dat je beter een paar 

dunne laagjes kleding over elkaar heen 
aan kunt trekken dan een hele dikke 
stugge laag, die in de meeste gevallen ook 
nog eens minder warm is.
Dan iets over het zitcomfort: een goede 
stoel en/of stretcher is onmisbaar. Die 
moet comfortabel zijn, je brengt daar 
immers het grootse deel van de dag op 
door. Nu nog twee hengels (één kan ook, 
maar met twee hengels heb je gewoon 
meer kans een mooie vis te vangen) en 
we zijn al een heel eind. Kies voor een 
gemiddelde karperhengel van 3.60 meter 
lang, rond 2,5 lbs zwaar met een doorsnee 
molen en 30/00 nylon. Je hebt dan een 
mooie allround uitrusting waarmee je 
90 procent van de Nederlandse wateren 
kunt bevissen. Deze materialen zijn voor 
een klein budget ook zeker goed aan te 
schaffen. 
Het is natuurlijk ook niet nodig om alle 
spullen dubbel mee naar de waterkant te 
slepen als je met z’n tweeën gaat vissen. 
Als je met je man of vriend op pad gaat 
hoef je zaken als een paraplu, karper-
tent, schepnet en onthaakmat niet nóg 
eens aan te schaffen. Op pagina 19 zie 
je hoe de basisuitrusting eruitziet, maar 
als ik eerlijk ben gebruik ik ook zelf ook 
flink wat spullen van m’n mannetje. Tja, 
emancipatie is leuk, maar een man die je 
spullen draagt ook! n

In tegenstelling tot wat veel mannen beweren vindt Gabi dat formaat er wel degelijk toe doet.


