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H WAPEN JE TEGEN 
DE KREEFT!

De opmars van de rivierkreeft in Nederland is aan karpervissers niet onopgemerkt voorbijgegaan. De kreeften 
zijn gek op boilies (in werkelijk alle kleuren en geuren) en particles, en knippen je aas ongemerkt volledig aan 
stukken. Om je tegen deze slopers te wapenen, is er een aantal oplossingen bedacht. Gerben Koopmans testte 
deze zowel in het aquarium als in de praktijk aan de waterkant.

Vissen in nederland • karpervissen

De niteglow eternal boilie. Deze 
boilie is gemaakt van plastic dat 
oplicht in het donker. Zo is hij 
kreeftbestendig én attractief 
voor de karper. Om je ‘boilie’ 
nog aantrekkelijker te maken, 
prik je hem met je boilienaald 
vol gaatjes en dip je hem 
daarna in een geur- en 
smaakstof. Hierdoor 
wordt de geur beter 
vastgehouden. Ik vis dit 
aas met zwaar lood (160 gram) 
en een korte onderlijn, zodat de nieuwsgierige 
karper snel wordt geprikt.

De kreeft ziet de plastic boilie.
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Wat met boilies kan, is natuurlijk ook met particles mogelijk. Deze pop-
up bestaat uit twee drijvende en één zinkende maïskorrel. Zo blijft de 
montage in evenwicht en de onderlijn en haak mooi op de bodem liggen.

De boilies worden gesloopt, de pop-up maïs blijft onaangeroerd.

De plastic maïskorrels zijn er ook 
in de ‘glow in the dark’ variant. 
Dit maakt je aas ook ’s nachts of 
in omstandigheden met weinig 
licht attractief. Karper is een 
nieuwsgierige vis en zal getrig-
gerd worden om op onderzoek uit 
te gaan.

De pop up pinda. Ook van plastic en 
zwevend, dus daarom een loodje om 
de haak en onderlijn op de grond 
te houden. Net zoals met alle 
andere plastic aassoorten hier 
eveneens een korte onder-
lijn om snel te prikken.
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Merkt dat hij er niets mee kan.

Gaat vervolgens op onderzoek uit.

En laat het aas verder met rust.

Glow in 
the dark!

OOK vOOr meer tips & trucs Ga je Naar hetvisblaD.Nl



Ook op wateren waar je 
wordt geterroriseerd door 
kreeften, kun je met enkele 
simpele aanpassingen in je 
aaspresentatie succesvol 
blijven karpervissen.

Het kapot knippen van onderlijnen 
of tubes door de sterke kreeften-
scharen is met deze tube voorzien 
van ijzerdraad niet meer mogelijk.

De bait cage gebruik je om klein voer zoals maden, maïs, pellets of gebroken 
boilies (zodat er extra veel geur vrijkomt) aan de karper aan te bieden. Doordat 
het stevig verpakt zit, kan de kreeft er niet bij. Karpers hebben daarentegen 
geen enkel probleem om dit bolletje naar binnen te zuigen.

Een in mesh gewikkelde boilie. Proefondervindelijk kan ik zeggen dat dit niet 
kreeftenbestendig is: ze knippen het gewoon in stukken en gaan alsnog met je 
boilie aan de haal. Dwergmeervalletjes kunnen minder goed uit de voeten met 
mesh en laten je aas links liggen.

Voorzie je boilie van een tweede huid met de bait skin. Maak je rig klaar 
zoals je normaal doet en wikkel daarna het plastic om de boilie heen. 
Dompel deze daarna in kokend water of stoom hem – kijk daarbij uit 
voor je handen – zodat het plastic zich naar de vorm van je boilie voegt. 
Aan de boven- en onderkant blijven openingen in het plastic aanwezig, 
zodat de geurstoffen zich nog goed kunnen verspreiden.

Ook op wateren waar je wordt geterroriseerd 
door kreeften, kun je met enkele simpele 

aanpassingen in je aaspresentatie succesvol 
blijven karpervissen.
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