
24 04/10  www.hetvisblad.nl 25

Met het voorjaar in aantocht, kruipen veel karpervissers na een lange winterstop weer achter hun hengels. Als 
het goed is betalen de planning en voorbereidingen die in de visloze periode zijn getroffen zich uit in de vorm 
van de eerste karpervangst van het jaar. Drie karpercracks vertellen je alles over hoe daarna met de vis om te 
gaan in het kader van de visveiligheid en de KSN Gedragscode.

VIS VEILIG OF VIS NIET

eker in het voorjaar 
zijn karpers extra 
kwetsbaar. De vis 

is lange tijd passief geweest 
en heeft in de winter weinig 
gegeten, zodat zijn weerstand 
over het algemeen wat lager 
is dan normaal. Een geringe 
beschadiging kan daarom al 
vervelende gevolgen hebben. 
Dit betekent dat elke hande-
ling met de vis, vanaf het 
moment dat we een karper in 
het net dirigeren, doordacht 
moet zijn. Zo sluit je uit dat 
de karper door een verkeerde 
behandeling beschadigd raakt 
– iets dat uit onwetendheid 
helaas nog wel eens gebeurt. 

VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN
Neem daarom een aantal 
standaardregels in acht tijdens 
je visserij:
• Zorg ervoor dat – zowel 

tijdens en na het landen als 
bij het wegen van je vangst 
– alle vinnen van de kar-
per mooi plat, richting de 
staart(!), langs het lichaam 
van de vis liggen;

SAFETY FIRST!
DOOR HANS VAN DEN BRINK

Deze prachtvis is ook 
ooit klein geweest. 
Behandel iedere vis 
daarom zorgvuldig.

ONTHAAKMAT
De onthaakmat is een essentieel onderdeel van je uitrusting, waar wat mij betreft niet op mag worden bezuinigd. Ze-
ker in het voorjaar is het belangrijk dat een ‘koude’ karper op een zo dik mogelijke onthaakmat belandt. Tegenwoordig 
zijn er voor relatief weinig geld al goede onthaakmatten te koop. Mijn 
favoriet op dit gebied is de opblaasbare Carp Cradle van Fox. Deze zijn 
verkrijgbaar in twee maten. Het kleinste formaat voldoet over het 
algemeen prima en biedt perfecte bescherming, ook door de rondom 
hoog opstaande rand. De grote uitvoering is zelfs zo sterk dat je er 
een kind mee uit varen kunt sturen. Deze matten zijn daarbij ook nog 
eens gemakkelijk te vervoeren omdat je ze leeg kunt laten lopen.

Groot, ruim, dik en met hoog opstaande randen: de vis 
is optimaal beschermd.
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• Let erop dat de karper tijdens 
het uit het water tillen op 
een zijde in het net ligt; dus 
niet met zijn buik recht naar 
beneden!

• Til het net met twee handen 
op en sleep de vis niet over 
de grond. Gebruik bij voor-
keur een net dat niet al te 
diep is, zodat de vis gemak-
kelijker van de grond is op te 
tillen;

• Probeer te voorkomen dat je 

montage vast komt te zitten 
in het net. Zo worden even-
tuele beschadiging door de 
haak of lijn voorkomen;

• Leg een karper nooit en te 
nimmer rechtop op zijn 
buik! Dit kan ernstige 
inwendige beschadigingen 
veroorzaken, die de vis in 
een later stadium zelfs fataal 
kunnen worden;

• Houd een karper tijdens het 
wegen en/of foto’s maken 

niet te ver van je af. Zo 
verklein je het risico dat de 
karper uit je handen glipt en 
valt;

• Gebruik altijd een goede 
onthaakmat (zie kader). Dus 
ook voor kleine karper en 
niet alleen voor grote vissen;

• Beperk het gebruik van een 
bewaarzak ten alle tijde tot 
een minimum;

• Begeleid elke vis bij het 
terugzetten!

Volg je deze aanwijzingen 
op, dan weet je zeker dat je 
goed en verantwoord met je 
visserij bezig bent. Als iedere 
karpervisser dit nou doet, 
weten we zeker dat er zuinig 
met iedere gevangen vis wordt 
omgesprongen. Tot slot wil ik 
benadrukken dat elke karper 
met de grootst mogelijke zorg 
moet worden behandeld – niet 
alleen de topvissen, maar ook 
de kleintjes. Dat zijn immers 
de juwelen en monstervissen 
van de toekomst! 

ij visveiligheid denk 
je haast automatisch 
aan onthaakmatten 

en wat dies meer zij. Dat de 
onderlijn hierin ook een be-
langrijke rol speelt, is over het 
algemeen wat minder bekend. 
Een weloverwogen gekozen 
en goed geknoopte rig kan be-
halve in de vangsten namelijk 
nog meer verschil maken. Zo 
is het beginpunt van de rig, 
de keuze van je haak, al direct 
belangrijk. Deze keuze hangt 
niet alleen af van zaken als 
de bodemgesteldheid (hard 
of zacht), watertemperatuur, 
het type water dat je bevist en 
de plek waar je het haakaas 
presenteert, maar bepaalt ook 
voor een groot deel de plek 
in de bek waar je de karper 
haakt. Het is zaak dat dit op 
de juiste plek gebeurt, niet te 
ver achterin de bek, zodat de 
haak tijdens de dril niet gaat 
‘glijden’. Zou dit wel gebeu-
ren, dan kan de karperbek 
beschadigen en dat willen we 
uiteraard voorkomen.

LANG- EN KORTSTELIG
De verschillende typen haken 
die momenteel op de markt 
zijn, kun je grofweg onderver-
delen in twee typen: lang-
stelige haken (long shanks) 
en kortstelige haken (short 
shanks). ‘Langstelige haken 
hebben een sterkere hefboom-
werking dan kortstelige

VISVEILIGE RIGS
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haken. Het gevolg daarvan is 
dat long shanks - in geval van 
lange onderlijnen - eerder en 
dieper in de bek prikken. En 
dat willen we niet.
Neem daarom bij het gebruik 
van long shanks altijd de vol-
gende regels in acht:

• Gebruik een long shank al-
leen in combinatie met een 
korte onderlijn (niet langer 
dan 15 cm).

• Zorg voor genoeg ruimte 
(minimaal 1,5 cm) tussen het 
haakaas en de bovenkant van 
de haak.

• Langstelige haken zijn taboe 
in de zomer omdat de kar-
perbekken dan zacht zijn.

• Een goede line aligner sluit 

de ruimte tussen de haak-
punt en het begin van de 
onderlijn als het ware af, zo-
dat de haak beter prikt – zie 
volgende alinea.

Bij kortstelige haken is de 
kans op te diep in de bek prik-
ken minder groot en daarom 
gelden daarvoor ook niet zulke 
strenge regels. Het is bij dit 
type haak vooral zaak om hem 
beter te laten prikken. Short 
shanks doen dit veel minder 
beweeglijk dan long shanks en 
kunnen dus wel iets extra’s ge-
bruiken om beter hun werk te 
doen. Ook hier kan een goede 
line aligner voor dat beetje 
extra zorgen.

LINE ALIGNER
Een Line aligner is een 
stijf stukje plastic (tot 
nog toe meestal krimp-
kous) dat over het haak-
oog wordt geschoven 
om de haak beter naar 
de onderkant van de kar-
perbek te laten indraaien. 
In het geval van een short 
shank moet een line 
aligner de haaksteel als het 
ware verlengen om de haak 
beter te laten prikken. Bij 
een longshank is het verhaal 
precies tegenovergesteld. 
Vanwege de lange steel prikt 
de haak al agressief en hoeft 
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deze dus niet meer verlengd te 
worden. Bij beide varianten is 
het overigens wel ontzettend 
belangrijk dat de onderlijn 
recht tegenover de haakpunt 

uit de line alig-
ner komt.

KANT-EN-KLAAR
Om de karperbek te 

beschermen, heeft PB 
Products dit voorjaar 
twee verschillende soorten 
kant-en-klare line aligners 
uitgebracht. De panne-
tjes met heet water (om 
de krimpkous te laten 
krimpen) kunnen voortaan 
dus achterwege blijven. 
De Aligner Long Shank is 

een zacht aanvoelende line 
aligner die je simpel op je 
onderlijnmateriaal en over je 
haak schuift. De speciale, naar 

binnen wijzende vorm 
garandeert een snelle, 
maar vooral ook veilige, 
inhaking. De Aligner 
Short Shank zorgt voor 

een kunstmatige haakver-
lenging zodat zelfs kortstelige 

haken zeer effectief indraaien 
en prikken. Deze subtiele en 
handige ‘hulpstukjes’ com-
bineer ik bij voorkeur met 
gecoat onderlijnmateriaal 

zoals PB Jelly Wire of Sufix 
Heavy Skin. 

Visveiligheid begint onder 
water met een safety-rig.

VISSEN IN NEDERlAND • karpervissen

KSN GedrAGScOde:
1. Toon respect voor een ieder en ieders eigendom.
2. Veroorzaak geen overlast.
3. Toon respect voor de natuur.
4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij 
 de gemeente, politie of hengelsportvereniging.
5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.
6. Vis alleen met visveilige systemen.
7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
8. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
9. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak, landingsnet, 

weegnet en onthaakmat. Vermijd het overbrengen van visziekten.
10. Zet de karper terug in het water waarin deze is gevangen.

Voor meer informatie: www.karperstudiegroep.nl
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e vissen die ik vang, 
groot of klein, zet ik 
vanwege drie rede-

nen op de foto. Allereerst om 
te kunnen nagenieten van de 
vangst. Daarnaast om op de ri-
vier dubbelvangsten te herken-
nen en inzicht te krijgen in de 
groei en het trekgedrag van de 
vissen. En op de zandwinplas 
waar ik momenteel vis maakt 
het fotograferen deel uit van 
de hengelvangstregistratie die 
wordt uitgevoerd om inzicht 
te krijgen in de omvang en 
lengteopbouw van het karper-
bestand. Het fotograferen mag 
natuurlijk nooit ten koste gaan 
van het welzijn van de vis. 
Daarom geef ik je graag een 
paar tips over het vlot en veilig 
fotograferen van karpers.

BUITENSTUDIO
Vis ik alleen, dan zet ik aan 
het begin van de sessie altijd 
mijn fototoestel klaar. Dit 
schroef ik vast op een stevige 
hengelsteun met daarop een 
verloopnippel (te koop bij de 
hengelsportzaak). Mijn ont-
haakmat leg ik op een handige 
plek neer, waarna ik de steun 
op ongeveer 1,5 meter afstand 
daarvan in de grond duw. Ver-
volgens fotografeer ik mezelf 
met de zelfontspanner, waarbij 
ik mijn handen houd zoals 
op de foto. Even checken of 
ik niet onthoofd ben en mijn 
vingers er scherp op staan en 
zo nodig de afstand aanpas-
sen. Is alles goed ingesteld, 
dan trek ik een plastic zak over 

VEILIG FoToGRAFEREn
DOOR GERWIN GERlACH

d
Poseer eerst met 
lege handen.

Met beleid terug naar de waterkant. De vis zwemt gezond weer weg.

opnieuw de knop in en maak 
een tweede foto – eventueel 
gevolgd door nog een paar. 
Heb je een camera waarbij je 
met de zelfontspanner snel 
meerdere foto’s na elkaar kunt 
nemen, gebruik deze functie 
dan! Na een paar foto’s kijk 
ik even op het toestel of de 
kop en staart van de vis erop 
staan, dit om teleurstellingen 
achteraf te voorkomen.

TERUGZETTEN
Staat de vis goed op de foto, 
dan zet ik deze direct terug. 
Ook nu let ik goed op dat 
de vis niet in gevaar komt. 
Daarom gebruik ik altijd de 
onthaakmat om de vis te ver-
voeren – ook al is de waterkant 
maar een paar meter verderop. 

Dankzij het formaat van de 
mat kan ik deze dubbelvou-
wen en is de vis aan alle kan-
ten goed ondersteund. De mat 
houd ik vlak boven de grond 
en zo loop ik rustig naar het 
water toe. Vervolgens leg ik 
deze in het water en vouw ik 
hem open. De vis kan nu, met 
een beetje hulp, wegzwem-
men. Het is helemaal veilig als 
je met de vis het water in gaat.

VEILIG EN VOLDAAN
Volg je het procedé dat ik heb 
beschreven, dan duurt het 
meten, wegen, fotograferen 
en terugzetten maar enkele 
minuten. De vis heeft niets te 
leiden en zal gezond weg-
zwemmen. Dat geeft pas veel 
voldoening! 

het toestel (tegen de regen) en 
zet dit eventueel vast met een 
elastiekje (wanneer het waait).

OP DE FOTO
Vang ik een vis, dan meet en 
weeg ik deze op en boven de 
(goed natgemaakte!) onthaak-
mat. Daarna trek ik voor-
zichtig de plastic zak van het 
fototoestel, zonder de stand 
van het toestel te wijzigen. 
Ingeschakeld op ‘zelfontspan-
ner’ hoef ik nu alleen voor-
over te leunen, op de knop te 
drukken, de vis op te tillen en 
te poseren. Zoals je op de foto 
ziet ondersteun ik de vis hier-
bij met één hand onder de kop 
en één hand ter hoogte van de 
anaalvin. Na de foto leg ik de 
vis voorzichtig neer, druk ik 


