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et was een prachtige 
zomermiddag vorig 
jaar juni dat ik voor 

het eerst met een kajak het 
polderwater betrad. Op markt-
plaats had ik een goedkoop 
exemplaar op de kop getikt, 

Karperen vanuit de kajak
WILDWATER SPEKTAKEL IN DE POLDER

‘Op zoek gaan naar de vis’ is een veelgehoorde kreet 
in de karpervisserij. Pascal Kik geeft echter een geheel 
eigen en nieuwe invulling aan dit begrip. Met zijn kajak 
peddelt hij poldersloten af op zoek naar karpers aan de 
oppervlakte. Zijn die eenmaal gevonden en gehaakt, 
dan verandert de rustige poldersloot in een kolkende 
watermassa.

dat na wat reparaties en een 
likje verf weer als nieuw leek. 
Toch duurde mijn eerste vaar-
rondje niet bijster lang. De 
reden daarvan was dat ik een 
school karpers van aanzienlijk 
formaat tegenkwam. Nadat 

H

ik van mijn verbazing was 
bekomen, ben ik direct weer 
naar huis gepeddeld om mijn 
visspullen op te halen. Niet 
veel later gleed mijn kajak 
opnieuw door de poldersloot. 
En ditmaal hoefde ik zelf niet 
eens te peddelen: de karper 
die ik had gehaakt, nam me 
tijdens de dril op sleeptouw.

ÉÉN MET VIS EN WATER
Na deze eerste kennismaking 
ben ik in de zomer van 2009 
samen met mijn vismaat 
vaker het water op geweest in 
de kajak. Want er is werke-
lijk niets mooiers dan je één 

voelen met vis en water. De 
karpers zwemmen onder je 
door, langs je heen, je ziet ze 
overal heerlijk in de zon liggen 
en soms kun je ze zo dicht be-
naderen – ik verbaas me nog 
steeds over hoe nieuwsgierig 
de karper is – dat je ze zelfs 
kunt aanraken!  
Daarbij gaat er ook een nieuwe 
wereld voor je open. Wateren 
die je normaal gesproken 
slechts vanaf enkele plekken 
kunt bevissen, worden vanuit 
de kajak ineens kilometers 
lange stekken. Toen bleek 
ook dat in wateren waar ik 
niet eens meer oog voor had, 

waar ik dacht al uitgevist te 
zijn, prachtige hooggebouwde 
spiegelkarpers rond zemmen. 
Zelfs vissen van 15 kg! En we 
zijn die zomer vaker verrast 
door het karperbestand in 
de Nederlandse polderwate-
ren – en stiekem ook door de 
schoonheid van het Neder-

landse polder-
landschap.

SUPER 
EFFECTIEF
Het vissen 
vanuit de 
kajak is 

ook super effectief. Zo ver-
speel je bijvoorbeeld bijna 
geen vis. De dril verloopt 
vanaf het water namelijk heel 
anders dan vanaf de kant. De 
vis neemt je wel op sleeptouw, 
maar maakt eigenlijk geen 
schijn van kans meer. Want 

mocht de karper een obsta-
kel bereiken, dan kun je de 
vis er met gemak uithalen 
door er naartoe te ped-
delen. Het verspelen van 

vissen is daarom 
eerder uitzonde-

ring dan regel.  
Ook op da-

gen dat er 
vanaf de 
kant bijna 

geen karpers worden gevan-
gen, kan het op het water lo-
pen als een trein. De vis waant 
zich immers veilig, is daardoor 
minder op zijn hoede en dan 
kan het snel gaan. Je moet na-
tuurlijk wel opletten dat je de 
vis niet verjaagt als je eropaf 
sluipt. Het is een kwestie van 
wennen aan de kajak, leren 
inschatten wanneer je moet 
afremmen en hoe dicht je de 
vissen kunt naderen. Zeker 
als je heel rustig peddelt, kun 
je met de kajak heel dicht in 
de buurt van karpers komen. 
Beheerst varen is sowieso aan 
te raden: in een kajak zit je 
laag en zie je de vis op grote 
afstand niet liggen.

Kilometers lange stekken, vis die naast 
en onder je doorzwemt, spanning en 

sensatie: kajakkarperen is kicken!
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BLIK OP DE BROK 
Karpervissen aan de oppervlakte doe ik het liefste met droge honden- of 
kattenbrokken. Zelf vis ik voornamelijk met Tom Poes Variantjes of hon-
denbrokken van de Lidl. Deze hebben voldoende drijfvermogen en oefenen 
vanwege de oliën in de brokken een grote aantrekkingskracht uit op karper. 
Het bevestigen van de katten- of hondenbrokken aan de haak of hair is een 
techniek apart, zodat ik hier wat nader op in zal gaan.
Hoewel je ze ook op de haak kunt vissen – de brokjes in dat geval even in 
lauw water weken tot ze zacht genoeg zijn om op de haak te prikken – heb 
ik betere ervaringen met op een hair geviste brokken. Die blijven beter 
zitten tijdens de worp en zo sla je minder vaak mis. Het verdient overigens 
de aanbeveling om snel aan te slaan, sneller dan bij het vissen met een 
broodkorst, als een karper je brokjes heeft gepakt. Wacht je te lang, dan zal 
de vis snel onraad ruiken en het aas uitspugen.
Voor het vissen met brokjes op de hair gebruik ik onderlijnmateriaal met 
een trekkracht tussen de 15 en 25 lbs. Hiervan knip ik circa 70 cm af en aan 
het uiteinde knoop ik een klein lusje. De haak – een karperhaak maat 8 met 
een rechte punt voor een betere inhaking – bevestig ik met een no-knot 
knoop, waarbij ik de hair ongeveer 5 cm lang laat. De onderlijn knoop ik 
vervolgens met een voorslagknoop aan de hoofdlijn.
Nu is het nog een kwestie van de brokken op de hair bevestigen. Sommige 
soorten brokken hebben al een gat in het midden en laten zich prima op de 
hair rijgen. Is dit niet het geval, dan gebruik ik een boilieboortje om er een 
klein gat in te boren. Rijg vervolgens een aantal brokken, een of twee grote 
brokken dan wel vijf of zes kleinere brokjes, op de hair en haal het lusje van 
de hair over de haakpunt. Check nog even of het geheel drijft en je bent 
klaar om karper te vangen.
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AAN dE OPPERVLAKTE
Bij het vissen vanuit de kajak 
heb ik me voornamelijk ge-
richt op de oppervlaktevisserij. 
Dit vooral vanwege het visuele 
aspect: je kunt de karpers al 
op grote afstand zien toehap-
pen. Uiteraard zijn er wat 
betreft vistechnieken nog veel 
meer mogelijkheden vanuit de 
kajak, dus wees creatief zou 
ik zeggen. In dit artikel ga ik 
verder in op de aanpak van het 
drijvend vissen. 

Allereerst is het een kwestie 
van een geschikt water vinden. 
Zoek daarbij uit hoe het ter 
plaatse met de visrechten is 
geregeld – gelukkig zit er heel 
veel water in de VISpas – en 
of je gebruik mag maken 
van een bootje. Heb je iets 
moois gevonden, dan is de 
rest eigenlijk super simpel. 
Zoek een punt waar je de 
kajak te water kunt laten, kies 
een richting die je opgaat en 
peddelen maar. Onderweg 

KAJAK ONDER DE LOEP
Als je op zoek gaat naar een kajak, moet je eerst goed op een rijtje zetten wat 
je eigenlijk wilt. Wil ik de kajak alleen voor het vissen gebruiken? Wil ik een 
stabiel en wat minder snel exemplaar, of juist een kajak die minder stabiel 
maar wel erg snel is? Hoeveel spullen wil ik vervoeren? En wat mag het gaan 
kosten? 
Wil je een nieuw exemplaar, dan kun je kiezen voor een speciale viskajak. Je 
kunt je hier het beste over laten voorlichten bij een speciaalzaak. Maar gezien 
het bijbehorende vrij pittige prijskaartje is dit wellicht niet de meest voor de 
hand liggende optie als je net begint met deze visserij. 
Ga je voor een tweedehands kajak – vanaf een kleine tweehonderd euro kun 
je al prima aan de gang – dan moet je goed kijken naar de vorm van de onder-
kant. Hoe platter en breder de bodem, des te stabieler de kajak is. Heeft de 
kajak een vrij ronde bodem, dan is deze sneller maar ook wat instabieler. Zelf 
maak ik gebruik van een vlakwater/race tweepersoons kajak, mijn vismaat 
Dennis gebruikt een tweepersoons toerkajak.

 
Je kunt een speciale viskajak kopen, maar met een 

tweedehands kajak kun je net zo goed prima op pad.

KORT EN LICHT
Vanuit een kano kun je lekker licht 
vissen en is een karperhengel van 
1,5 lbs ruim voldoende. Zelf gebruik 
ik een hengel van drie meter lang 
omdat dit erg fijn vist. Met een 
langere stok drilt het iets minder 
lekker vanuit een kajak, maar je 
kunt er in principe wel mee uit de 
voeten. Verder neem ik natuurlijk 
een ruim karpernet mee (zonder 
steel), net als een onthaakmat, 
doosje met wat klein materiaal, 
schaartje, tangetje, boilienaald, 
honden-/kattenbrokken, zon-
nebrand en wat proviand. Met deze 
uitrusting ben je helemaal klaar 
voor het kajakkarperen. 

Bij het kajakkarperen neem je 
alleen het hoognodige mee.  
 

Een stille Hollandse poldersloot komt tot leven na een aanbeet.

de vis neemt je tijdens de dril 
wel op sleeptouw, maar zal 
uiteindelijk toch even kort in 
de kajak belanden.

zoek ik naar vissen die aan de 
oppervlakte liggen. Dat doe ik 
vooral door langs de kanten, 
tussen rietkragen, wiervelden 
en in hoekjes met drijfvuil te 
speuren. Spits tegelijkertijd 
ook goed je oren, want vaak 
hoor je karpers slurpgeluiden 
maken als ze aan de opper-
vlakte azen. Het is me vaak 
genoeg overkomen dat ik iets 
hoorde slurpen en na enkele 
minuten slechts een paar lip-
pen omhoog zag komen tus-

sen wat drijfvuil. Had ik de vis 
niet horen slurpen, dan was ik 
gewoon door gevaren.

WEES GEdULdIG
Zie ik ergens karper zwem-
men, dan voer ik een paar 
handjes katten- of honden-
brokken – mijn favoriete 
aas voor dit type visserij. Als 
er wind op het water staat, 
probeer ik de brokken op een 
plek te gooien waar ze niet 
wegdrijven maar blijven lig-
gen. Vervolgens vaar ik verder 
om pas later op ‘de voerplek’ 
terug te komen. Dit is soms 
echt heel moeilijk als je een 
paar prachtige karpers hebt 
gespot, maar doe het toch. De 
ervaring heeft mij geleerd dat 
het slimmer is om de vis eerst 
te laten beginnen met azen. 
Daarbij zul je overigens mer-
ken dat het gezegde ‘als er één 
schaap over de dam is, volgen 
er meer’ ook op karpers van 
toepassing is. Het voordeel 
van de vis de tijd geven om 
zich op het aas te storten, is 
dat je actief azende vis treft als 
je terugvaart. 
Heb je al een groot stuk 
gepeddeld zonder karper te 
hebben gezien, dan is het 
vaak slimmer om te keren dan 
verder door te varen. Op de te-
rugweg is het een kwestie van 
niet te hard varen en zeer goed 
observeren. In polderwateren 
waar weinig wordt gevist, zul 
je over het algemeen echter 

niet al teveel moeite hebben 
om karpers waar te nemen. 
Vaak azen ze zo gulzig, dat 
hun ogen soms bijna boven 
water komen. 

TAKE IT EASy
Heb je eenmaal azende 
karper gevonden, dan komt 
het eropaan de vis heel goed 
in de gaten te houden. Liggen 
ze lang stil op dezelfde plek? 
Zwemmen ze veel heen en 
weer? Gaan ze van me af of 
komen ze juist naar me toe? 
Speel in op de situatie en wees 
vooral voorzichtig als de karper 
naar je toe komt zwemmen. 
Vaak schrikken ze van de kajak 
als ze in de buurt van de punt 
aan het azen zijn. De manier 
waarop je de vis benadert 
vraagt dus om de grootste 
behendigheid en moet heel 
voorzichtig gebeuren.  
De vissen die druk heen en 
weer zwemmen, zijn vaak 
moeilijker te vangen en kun 
je het beste van wat  grotere 
afstand bevissen. Je kunt 
hierbij gebruik maken van een 
controller op je hoofdlijn, maar 
vanwege de extra kermis die 
dit in het water geeft ben ik 
hier geen groot fan van. Liever 
concentreer ik me op de kar-
pers die nagenoeg stil liggen; 
die zijn over het algemeen het 
beste te vangen. Maak zo min 
mogelijk gebruik van je peddel 
als je deze vissen benadert. 
Karpers schrikken eerder van 
de peddel die je in het water 
steekt dan van een kajak die 
langzaam langs drijft. Wat ik 
vaak doe is dat ik met de kajak 

rustig langs de kant ga liggen 
en mijn peddel in de kant 
houd om stil te blijven liggen. 
Daarna is het een kwestie van 
subtiel de honden- of katten-
brokken presenteren en wach-
ten tot de rustige poldersloot 
na een aanbeet van een karper 
verandert in een wildwater-
baan! 

KAJAK VAKANTIETIP
Als deze visserij je aanspreekt 
en je zelf in de kajak stapt, zul 
je al merken dat je voor een 
heerlijke karpervakantie niet 
naar Frankrijk hoeft. Bij de 
supermarkt zullen de kassa-
dames je al snel gaan herken-
nen als de man die standaard 
altijd katten-/hondenvoer en 

zonnebrand koopt. Wellicht 
staat er in de schuur nog een 
kajak met een laag stof erop of 
kun je er een keer eentje van 
iemand lenen. Dan wordt het 
tijd om daar deze zomer eens 
mee de polder in te trekken. 
Ik garandeer je dat je heel veel 
plezier gaat beleven aan deze 
vorm van karpervisserij. 


