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Tien toptips voor dressuurwater
SLIMME KARPER – SLIMMER VISSEN
Hoewel er in Nederland veel nagenoeg onbeviste 
wateren zijn – grote rivieren en uitgestrekte plassen- 
en poldergebieden – bezwijken de meeste karpervissers 
vanwege het interessante karperbestand toch voor de 
verleiding van druk beviste wateren. De details van 
je visserij bepalen of je hier succesvol bent. Met de 
trukendoos van Dennis de Wilde kun jij je voordeel 
doen op dat druk beviste water bij jou in de buurt.

TEKST dennis de Wilde FOTOGRAFIE BraM BOKKers

ateren met een 
interessant karperbe-
stand zijn vaak tot in 

de wijde omtrek bij karpervis-
sers bekend. Deze bestanden 
zijn in de meeste gevallen tot 

in detail in kaart gebracht; 
tot en met door karpervissers 
verzonnen namen voor indi-
viduele vissen aan toe. Denk 
bijvoorbeeld aan ‘t Schilderij, 
Betsy, Moby Dick, Hij, en de 

vele andere karpers die de 
twijfelachtige eer hebben van 
een eigen naam hebben. Dit 
type water vormt doorgaans 
een ware trekpleister voor de 
gecamoufleerde hobbyist. Dit 
is vaak al de merken aan de 
parkeerplaatsen, waar niet 
zelden de combo’s, caddy’s, 
berlingo’s en inca’s het straat-
beeld bepalen.

structureel succes
Vanwege de grote hengeldruk 
ter plaatse kent de karper het 
klappen van de zweep op deze 
zogenaamde ‘circuitwateren’ 
maar al te goed. Een verdwaal-

de vis vangen lukt meestal 
nog wel, maar als je op zo’n 
druk bevist water structureel 
succesvol wilt zijn zul je echt 
alles uit de kast moeten halen. 
Om het totaalplaatje van dit 
type visserij op orde te krijgen, 
geeft Dennis je in dit artikel 
de puzzelstukjes die de puzzel 
compleet maken. Tips waar-
mee je op intensief beviste 
karperwateren al een zeer 
goede kans van slagen hebt. 
Zo kun jij komende zomer – 
als het weer druk wordt langs 
de waterkant – vol vertrouwen 
je lijnen nat maken. Alvast 
veel succes! 

VERDER LOPEN DAN DE RESt
Karpervissers kiezen graag voor makkelijk bereikbare stekken. Het 
gevolg is dat er op stekken vlakbij de parkeerplaats of die op een mooi 
strak gemaaid gazonnetje ’s zomers bijna zeven dagen per week lijnen 
in het water liggen. Dat de karpers hier extra op hun hoede zijn of deze 
zones zelfs compleet mijden is dus niet zo raar! Kies daarom altijd voor 
de moeilijk bereikbare stekken die buiten de drukst beviste zones liggen. 
Want de karpervisser die bereid is om verder te lopen, heeft daarmee gratis 
en voor niets al meteen een eerste stap voor op zijn ‘concullega’s’. Zorg 
daarom dat je licht bepakt bent – bijvoorbeeld met losse steuntjes in plaats 
van een kolossale rodpod – en met een trolly je spullen vervoert. Dit geeft 
je meteen ook de mogelijkheid om in no-time te verkassen als je verderop 
springende vis ziet.

Met een lichte uitrusting en een trolly zijn ook de verder gele-
gen stekken (lees: hotspots) goed bereikbaar.

SLAPPE LIJNEN
Op diverse dvd’s met onderwaterbeelden is goed te zien hoe karpers rea-
geren op lijnen in het water – en daar word je als karpervisser best onzeker 
van! Zorg er daarom in ieder geval voor dat je lijn zo plat mogelijk over de 
bodem loopt. Dit doe je door je lijnen niet snaarstrak te draaien, maar juist 
iets slap te laten hangen. Gebruik verder een leadcore leader, die door het 
gewicht goed plat op de bodem zinkt. Wil je helemaal zeker zijn van je zaak, 
gebruik dan ook een flying backlead boven je loodmontage. Deze flying 
backleads geven extra garantie dat de laatste meters hoofdlijn mooi plat 
op de bodem liggen. Eventueel kun je óók nog een toplood gebruiken zodat 
je hoofdlijn pal onder je hengeltop al op de bodem ligt en dus geen karper 
meer kan afschrikken.

FLUOROCARBON OF CAMOU HOOFDLIJN
Enkele jaren terug waren fluorocarbon rigs (die onder water nagenoeg 
onzichtbaar zijn) al een doorbraak in de aaspresentatie. Inmiddels 
is ook een fluorocarbon hoofdlijn de standaard geworden, zeker op 
heldere wateren zoals zandafgravingen. Want al loopt je hoofdlijn nog 
zo mooi plat over de bodem – gebruik daarom zeer zware lijnen! – het is 
evengoed belangrijk dat deze ook onzichtbaar is. Je moet je bedenken 
dat een donker gekleurde hoofdlijn op een lichte bodem enorm aftekent 
in helder water. Gebruik daarom bij voorkeur een fluorocarbon (coated) 
hoofdlijn of in ieder geval een camouflagelijn in de kleur van de ter 
plekke aanwezige bodemsoort.
 
Gebruik een fluorocarbon hoofdlijn zodat deze op de bo-
dem nagenoeg onzichtbaar is voor karper.

W

Vis met slappe 
lijnen waarbij 
je swinger of 
hanger – lekker 
licht afgesteld 
–gerust naar 
beneden mag 
hangen. Je 
kunt er ook 
voor kiezen 
om je hangers 
of swingers 
zelfs volledig 
weg te laten, 
als je toch met 
slappe lijnen 
vist.

Met toplood 
verklein je de 
kans dat langs 
de oever zwem-
mende karper 
schrikt van je 
lijn. liggen er 
scherpe obsta-
kels op de bo-
dem, gebruik 
dan liever geen 
toplood.

Is het bodem-
verloop grillig, 
gebruik dan 
twee flying 
backleads. 
Daarbij fixeer je 
er een met PVA-
tape bovenaan 
de leader.

Flying 
backlead: een 
schuivend 
loodgewichtje 
dat je lijn plat 
op de bodem 
houdt.
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GEEN SCHADUW
Installeer je hengel set-up zo dat de hengels in zijn geheel boven de oe-
ver staan. Zeker als je op korte afstand of onder je eigen oever vist. Zo 
valt er geen schaduw van je hengeltoppen op het water langs de oever. 
Dit lijkt misschien overdreven, maar zeker in helder water zien vissen 
meer dan je denkt. Zo heb ik met eigen ogen gezien dat een groepje vis-
sen er als een haas vandoor ging nadat ze de schaduw van de hengels 
ontdekten! Dit illustreert duidelijk dat het vaak de kleine dingen zijn die 
het verschil maken en uiteindelijk succes opleveren.
 
laat je hengeltoppen niet boven het water uitsteken. een 
onnatuurlijke schaduw van een hengeltop op het water kan 
vis verjagen.

DOORDEWEEKS
Er zijn – zeker in de Randstad 
– genoeg voorbeelden van 
wateren die in het weekend zo 
druk worden bevist dat er sprake 
is van ‘weekenddressuur’. Ieder 
weekend liggen er zoveel lijnen 
in het water dat de karper op za-
terdag en zondag erg argwanend 
en schuw is – en er amper nog vis 
wordt gevangen. Nou heb ik net 
als de meeste mensen gewoon 
een doordeweekse baan. Hele 
weekenden aanschuiven in de rij 
karpervissers aan het water zie ik 
niet zitten, omdat dit vaak zonde 
is van je tijd. Vis dus als het even 
kan zoveel mogelijk korte sessies, 
bijvoorbeeld doordeweekse 
avondjes (zomertijd!), ochtendjes 
of korte priksessies in het week-
end. Ook in korte sessies kun je 
snel vis vangen en bovendien heb 
je zo het bijkomende voordeel dat 
je vaker aan het water bent om te 
observeren en leren. 

 
Doordeweeks is de kans op 
een fluiter vaak stukken 
groter dan in het weekend.

OPVALLEND HAAKAAS
Voorvoeren kan averechts werken omdat karpers een tapijt van boilies 
vaak met gevaar associëren. Bij korte sessies op instant basis (dus zonder 
voorvoeren), gebruik ik altijd opvallend haakaas. Denk aan fluor pop-
ups, dumbels (afwijkende vorm) en plastic imitatieaas als maïs. Plastic 
imitatieaas kun je als single hookbait gebruiken of in combinatie met een 
gewone boilie presenteren. Schroom vooral niet om veel te combineren 
en experimenteren; laat je fantasie de vrije loop. Er zijn vele geuren en 
kleuren, maar voor wat dat laatste betreft is geel mijn favoriet. En vergeet 
ook de immer onderschatte tijgernoot niet.

Fluor pop-
ups vallen 
extra op 
en wijken 
af van de 
doorsnee 
boilie. Daar-
bij wordt 
er ook 
nooit mee 
gevoerd!

SOAKIE SOAKIE
Wat heel effectief kan zijn, is je voer en aas soaken. Dit kan op twee manieren. Enerzijds 
kun je je aas soaken in attractors en hiermee extra geur en smaak meegeven. Dit maakt het 
aas extra attractief en kan zomaar meer vis opleveren. Anderzijds kun je ook ‘omgekeerd 
soaken’. Hiermee bedoel ik je boilies een dag of twee voorweken in water van je viswater. 
Hiermee bereik je het omgekeerde en lijkt je aas al heel lang in het water te liggen en dus 
‘veilig’ voor de vis.  
 
Door je aas te soaken in een attractor geef je het extra smaakstoffen mee.

VOER ACHtER JE MARKER 
Voorvoeren en bijvoeren: ja of nee? Wel of niet voeren 
hangt van vele factoren af. Hoe groot is het bestand 
aan karper, brasem en zeelt? Wordt er door anderen 
al veel gevoerd? Welk seizoen is het en hoe lang ga je 
vissen? Al met al vele factoren waar je rekening mee 
moet houden. Een stelregel is dat als je voert, je beter 
met regelmaat kleine hoeveelheden kan brengen dan 
in een keer de halve put vol te dempen. Verder geef ik 
je de tip om altijd net iets verder te voeren dan waar je 
vist. Zo ligt je lijn nooit over het voer en kan de karper 
hier bij het rondscharrelen op je stek niet van schrik-
ken en de vinnen nemen. 

Voer altijd net achter de plek waar je lijn 
en montage ligt, zodat er geen lijn over je 
voerplek loopt.

een 20 mm boilie met twee 
plastic maïskorrels erboven 
is top!

Dumbels wijken qua vorm 
af van de gangbare ronde 
knikker.
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LINE BItER
Een vernuftig nieuwigheidje dat ik jullie niet wil 
onthouden is de zogenaamde ‘Line Biter’ van 
Solar Tackle. Dit mini-boeitje clip je net als een 
toploodje op je lijn, waarna de Line Biter afzakt 
tot het punt waar deze het water raakt. Zodra er 
een vis op je stek arriveert, worden de trillingen 
die dit onder water tegen je lijn veroorzaakt, 
geregistreerd door de Line Biter. Vervolgens gaat 
het apparaatje trillen en maakt hij kringen op het 
water. Zeker als je vlakbij de kant en in de nabijheid 
van obstakels vist, biedt dit veel voordeel. Zodra je 
ziet dat de Line Biter kringen op het water maakt, 
weet je dat er vis in de buurt zit en kun je je dus al  
gereed maken voor een mogelijke aanbeet. Door 
vervolgens snel te reageren is de kans dat je de vis 
veilig landt een stuk groter.
 
De line Biter registreert de vibraties die 
karpers onder water maken als ze in de 
nabijheid rondscharrelen.

HAVE A BREAK
Bij lange sessies van meer dan twaalf uur, vis ik heel bewust niet ieder uurtje van de sessie. Je 
leest het goed: af en toe haal ik mijn hengels een tijdje uit het water. Niet uit sympathie voor de 
karper, maar om meer te vangen. Want wanneer je de aanbeten op een bepaald moment van de 
dag of nacht verwacht, dan kun je besluiten om de stek de uurtjes daarvoor nog extra rust te ge-
ven en er (nog) geen lijnen neer te leggen. ‘Maar dan kun je toch ook gewoon later aankomen?’, 
hoor ik je denken. Dat klopt, maar dan kan je stek al bezet zijn!

Overweeg eens om je lijnen uit het water te laten zolang de aastijden nog niet 
zijn aangebroken. 

CHOD RIG
Vis je op een hele zachte 
bodem of single hookbait, 
gebruik dan het ‘chod 
rig’ systeem. Dit systeem 
komt er in het kort op neer 
dat je onderlijn over de 
leadcore leader, dus tussen 
je lood en de bovenkant 
van je leader, schuift. 
Bijkomend voordeel 
van de chod rig is dat 
dit het meest visveilige 
loodsysteem denkbaar 
is. Bij lijnbreuk schuift de 
onderlijn zo van de leader 
af en is het onmogelijk dat 
er nog hoofdlijn aan de 
onderlijn vast blijft zitten.
Op helder water gebruik ik 
sinds kort ook het Weedef-
fect van Solar Tackle. Dit 
systeem bestaat uit lood, 
onderlijnmateriaal en lea-
ders die allemaal slierten 
wier nabootsen. Baat het 
niet, dan schaadt het niet!

 
De chod rig: voor 
zachte bodems en 
meer visveiligheid bij 
lijnbreuk.


