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ls je vraagt welke vis-
serij mijn voorkeur 
heeft, zal ik eerlijk 

gezegd lang moeten naden-
ken. Toch zal het uiteindelijke 
antwoord denk ik karpervissen 
zijn. Vooral van langere ses-
sies aan een mooi water kan 
ik nog steeds intens genieten. 
Gelukkig kent Nederland 
enorm veel karperwater waar 
je dankzij de VISpas en de 
nieuwe Nachtvistoestemming 
probleemloos het klokje rond 
je ding kunt doen. Het vangen 
van een paar mooie vissen is 
natuurlijk het ultieme doel, 
maar het ontspannen na een 

hectische werkweek, tijd heb-
ben voor het lezen van een 
goed boek en optimaal genie-
ten van de natuur horen er net 
zo goed bij.

GOEDE VOORBEREIDING
Bij voorkeur vis ik sessies van 
48 uur, dus twee aaneengeslo-
ten dagen en nachten. Derge-
lijke sessies zijn meestal moei-
lijk in te plannen, aangezien 
ik ook graag op snoekbaars vis 
en steeds meer lol krijg in het 
matchvissen. Maar ben ik in 
de gelegenheid, dan wil ik ook 
alles uit de kast halen en niets 
aan het toeval overlaten. Een 

goede voorbereiding is naar 
mijn stellige mening het hal-
ve, of beter gezegd driekwart 
van het werk. Dat begint bij 
het selecteren van een water 
en vervolgens het kiezen van 
een goede stek. Dat laatste is 
niet zozeer een kwestie van de 
aanwezigheid van een parkeer-
plaats op loopafstand van het 
water, maar vooral hoe de stek 
er onder water uit ziet en of 
deze regelmatig wordt bezocht 
door karpers. Of ik voorvoer 
hangt af van de visserijdruk. 
Op druk beviste wateren voer 
ik niet voor: de kans dat je 
iemand anders aantreft op je 
plek is dan te groot – en ik 
vis nog steeds om te ontspan-
nen, niet om me te ergeren. 
Op wateren met een minder 
grote hengeldruk, en die zijn 
er nog meer dan genoeg, voer 
ik graag een paar dagen voor. 
Niet veel, maar genoeg om 
langszwemmende karpers te 

attenderen op een snelle en 
smakelijk hap.

EXTREEM KOUD
Wat het plannen van een ses-
sie betreft, houd ik ook zo veel 
mogelijk rekening met het 
weer. Tijdens een periode van 
warm en windstil weer vis ik 
bijvoorbeeld liever actief aan 
de oppervlakte. Ook het sei-
zoen speelt een rol: de meeste 
nachtsessies vis ik in het na-
jaar. Het voorjaar vind ik te on-
voorspelbaar, dan zit ik liever 
met de feeder achter de grote 
rivierbrasems aan. Een kwes-
tie van prioriteiten stellen. 
Voor dit artikel moet ik echter 
in het vroege voorjaar aan de 
bak. Een voorjaar waarin het ’s 
nachts gewoon nog vriest dat 
het kraakt. Stekkeuze is dan 
helemaal belangrijk. Na wat 
zoekwerk wordt het uitein-
delijk de Lage Vaart onder de 
rook van Almere. Een water 
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met een puik karperbestand, 
dat echter zwaar wordt bevist. 
Door het extreem koude weer 
is er op de aanwezige nacht-
viszones echter niemand te 
bekennen en kan ik zonder 
problemen drie dagen voorvoe-
ren. Per keer voer ik een halve 
kilo verkruimelde boilies op de 
rand van het talud. Al tijdens 
de eerste voersessie krijg ik last 
van acute vangdrang: ineens 
heb ik heel erg veel zin om te 
vissen.

LiCHT iN dE duisTERNis
Een goede hoofdlamp is gewoon 
noodzakelijk voor het nachtvis-
sen. Ideaal zijn de uitvoeringen 
met LED lampjes, want deze 
gebruiken nauwelijks stroom. 
Neem wel altijd reservebat-
terijen, of nog beter, een reserve 
hoofdlamp mee.

PERfECT gEoRgANisEERd
Effectief nachtvissen valt of staat met de organi-
satie. Zorg dat alle materialen op de juiste plek in 
gereedheid staan. Denk aan het onder handbereik 
zijn van een landingsnet en een onthaakmat waar 
de weegzak in ligt. Dan kun je de vis probleemloos 
drillen, scheppen en weer terugzetten.

Zorg voor 
een  perfecte 
 organisatie van 
je materiaal.

oP KousENvoETEN
Bij een aanbeet moet je snel in je schoenen kunnen 
schieten. Crocs zijn ideaal, behalve op nat gras: dan 
worden ze spek- en spekglad. Beter zijn afgeknipte 
laarzen. Zelf koop ik goedkope laarzen van drie maten 
te groot, die ik vervolgens op maat knip.

Op maat geknipte laarzen 

zijn ware instappers.

Een goede hoofdlamp 

(plus reservebatterijen) 

is essentieel.

KARPERBIVAK
Na drie dagen mag ik aan de 
bak. Voordat ik mijn bivak ga 
opbouwen, voer ik eerst een 
paar handen boiliekruim op 
de plek. Het voerbootje is hier-
bij van onschatbare waarde. 
Daarna ga ik op mijn gemak 
de boel opzetten. Eerst de 
tent, of beter gezegd de grote 
ovale paraplu. Vanwege een 
beter zicht op mijn hengels 
zit ik nu eenmaal liever onder 
een plu dan in een dichte tent. 

Het is daarbij wel zaak om de 
weersvoorspellingen goed in 
de gaten te houden. Vervol-
gens de stretcher uitklappen, 
slaapzak erop en tenslotte de 
hengels optuigen. Binnen een 
uur is alles in gereedheid en 
staat er – dankzij de toestem-
ming voor drie hengels – een 
trio spatstrakke stokken op 
scherp. En dan begint ‘het 
Grote Genieten’. Alle stress 
van je af laten glijden, een 
bakkie echte koffie zetten, 
goed boek lezen en intens 
genieten van de natuur om je 
heen. Vervolgens de warme 
slaapzak in, langzaam weg-
zakken en dromen van grote 
karpers. Om daarna bij min 5 
graden Celsius om 04:00 uur 
te worden gewekt door een 
knoertharde run. Slaapzak uit, 
lamp op de kop frummelen, 
hengel uit de steun grissen 
en slaapdronken het gevecht 
met een narrige kanaalschub 
aangaan. Pas wanneer ik de 
vis op de onthaakmat heb 
liggen, word ik echt wakker en 
besef dat ik mijn schoenen en 
jas niet aanheb. En krijg het 
vervolgens erg koud. De vis is 
echter binnen en slapen wil 
niet meer lukken. De combi-
natie van een opkomende zon 
met gebakken eieren & bacon 
zorgen voor een sessie met 
een gouden randje.

Het was bikkelen, maar de 
beloning in de vorm van 
een mooie karper is daar.

CHECK DE VIDEO OP www.HETVIsBlAD.Nl



42

• KARpERviSSEN

Houd jE sTEK sCHooN
Last but zeker not least: houd je stek schoon! Een vuilniszak 
behoort dus tot de standaarduitrusting. Kun je ook meteen 
mooi de eventuele andere rotzooi die er nog ligt opruimen.

BivyTAfEL
Een bivytafel is 
buitengewoon 
praktisch. Zo’n 
tafeltje biedt 
plek aan een 
tacklebox, bril 
en telefoon. Het 
voorkomt ook 
dat je bij een 
nachtelijke aan-
beet maat 45 
op je kostbare 
spullen neerzet.

sTiCKERs
Zorg dat je de Nachtvis-
toestemming en Derde 
hengeltoestemming 
hebt aangeschaft – en 
de hologramstickers op 
je VISpas hebt geplakt 
– als je ‘s nachts en 
met drie hengels 
gaat vissen. Deze zijn 
online verkrijgbaar 
bij de federaties, De 
KSN en Sportvisserij 
Nederland.

souNdERBox
De meeste karpervissers beschikken tegenwoordig over een (al dan niet 
draadloze) ontvanger oftewel sounderbox. Hoewel ze vaak aardig wat 
decibels kunnen produceren, gebruik ik ze juist voor het tegenovergestelde. 
Niemand hoeft immers te 
weten dat ik een run heb en 
ik wil eventuele omwonen-
den zeker niet tot last zijn. 
Daarom zet ik het geluid 
van de beetmelder zo laag 
mogelijk, draai ik ook het 
volume van de sounderbox 
laag en leg deze vervol-
gens vlakbij mijn oor.

foTogRAfEREN
Eerlijk gezegd maak ik 
nooit meer gebruik van 
een bewaarzak. Dat 
vind ik teveel gedoe en 
ik heb het niet zo op 
een karper die na een 
verblijf in de zak weer 
helemaal fit is en op 
de foto moet. Geluk-
kig kun je met de 

camera’s van tegenwoordig perfecte nachtfoto’s 
maken. Wanneer je alleen vist, is het zaak bij daglicht de opstelling klaar te 
zetten en met de zelfontspanner alvast een serie proeffoto’s te maken.

LEKKER WARm
Zorg altijd voor een 
warme slaapzak. Niets 
is vervelender dan het 
niet kunnen slapen door 
de kou. Zeker in het 
voor- en najaar kan het 
verschil tussen dag- en 
nachttemperaturen erg 
groot zijn. Overdag zit 
je lekker in het zonne-
tje, maar ’s nachts lig je 
zonder goede slaapzak 
te rillen.

ANTimug
Vooral in de zomer 
 kunnen muggen een 
karpersessie volkomen 
verknallen. Neem daarom 
altijd een goede muggen-
stift of -lotion mee. DEET 
werkt nog steeds het 
beste. Ed en ik beschikken 
sinds kort over speciale 
geïmpregneerde shirts 
van Columbia. Onze 
eerste indrukken zijn 
behoorlijk positief.

BENziNE
Karpervissen heeft voor 
mij ook een culinaire kant: 
lekker koken en koffiezetten 
aan de waterkant. Daarvoor 
gebruik ik het liefst een 
benzinebrander. Deze zijn 
compact, zuinig en geven 
in vergelijking met gas zeer 
veel warmte af. Gebruik ze 
nooit in de tent en laat ze 
goed afkoelen voordat je ze 
weer aansteekt. Een nog warme benzinebran-
der geeft bij het aansteken een enorme steekvlam.

dRogE KLEREN
Bijna iedere karpervisser vergeet het: een set droge kleren 
in de auto leggen. Je zal niet de eerste zijn die tijdens een 
hectische dril vergeet zijn jas aan te doen en vervolgens 
verrast én doorweekt wordt door een immense stortbui. 
Vervelend als je dan nog een paar dagen vissen voor de 
boeg hebt.

TWEE sPAdEN diEP
Een langere karperses-
sie, zeker in combinatie 
met vette hamburgers, 
sloten koffie en bacon & 
eggs leidt tot druk op de 
ketel. Op een gegeven 
moment moet die druk 
er natuurlijk vanaf. Een 
pioniersschepje is dan 
onmisbaar. Twee spaden 
diep, netjes dichtgooien 
en niemand die er last 
van heeft.

Een bivytafel is 

erg praktisch.

Met de sounderbox vlakbij je oor kan het volume omlaag en ben je zo wakker bij een aanbeet.

Met de huidige camera’s kun je 

perfecte nachtfoto’s maken.

Een warme slaapzak zorgt dat 

je het niet snel koud krijgt.

Maak nooit 
vuur in je 
tent.

Opgeruimd 
staat netjes.

CHECK DE VIDEO OP 
www.HETVIsBlAD.Nl


