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e graskarper is in het 
verleden in ons land 
geïntroduceerd als 

een soort biologische planten-
maaier. Daar waar waterplan-
ten welig tierden en het water 
dreigden te overwoekeren, 
werd deze vis uitgezet om dat 
probleem te lijf te gaan. In de 
loop der jaren is men hier van 
teruggekomen en wordt er 
daarom nauwelijks meer gras-
karper uitgezet. De indertijd 
geïntroduceerde vissen, die in 
het Nederlandse water vaak 
meer dan prima gedijen, zijn 
inmiddels aardig op leeftijd en 
hebben vaak kolossale afme-

OP JACHT NAAR GRASMAAIERS

De meeste karpervissers zien graskarper nog steeds als 
niet meer dan een aardige bijvangst. Daarmee doen ze 
deze uit Oost-Azië afkomstige herbivoor echter ernstig 
tekort – en zichzelf trouwens ook. De ooit in ons land 
uitgezette graskarpers zijn inmiddels bijna allemaal 
uitgegroeid tot ware reuzen die waanzinnig sterk en 
snel zijn. Hoog tijd dus voor een spoedcursus ‘vissen 
op een van de meest ondergewaardeerde sportvissen 
van Nederland’.
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met polariserende glazen is in 
de meeste gevallen een zeer ef-
fectieve manier om graskarper 
te vinden. De vissen zijn vaak 
aan de oppervlakte te vinden 
als ze zich tegoed doen aan de 
aanwezige waterplanten. Het 
is niet uitzonderlijk om in de 
vroege ochtend of tegen de 
avond graskarpers zelfs aan 
overhangende oeverbegroeiing 
te zien ‘plukken’. Vooral riet-
soorten en grassen moeten het 
daarbij ontgelden omdat deze 
bovenaan het menu staan. Dit 
is in de regel ook herkenbaar 
aan oevers die ter hoogte 
van de waterlijn volledig zijn 
kaalgevreten. Richt je bij je 
zoektocht in eerste instantie 
op plantenrijke polderwateren, 
zoals afwateringskanaaltjes en 
uitgebreide slotenstelsels.

OPPERVLAKKIGHEID
Heb je een water met gras-
karper gevonden, dan kun je 
ze op verschillende manieren 
achter de schubben aan zitten. 

Het oppervlaktevissen met 
drijvend aas als een brood-
korst of pop-up is de meest ge-
bruikte techniek. Een simpele, 
effectieve en erg spannende 

tingen bereikt. Tel daarbij op 
dat graskarper een waanzin-
nige sportvis is en we hebben 
genoeg redenen om er eens 
gericht op te gaan vissen. 

WAAR O WAAR?
De eerste stap is om een water 
te vinden waar graskarpers 
rondzwemmen. Dat klinkt 
misschien een beetje als een 
open deur in trappen, maar 
lang niet overal in Nederland 
is graskarper uitgezet. De 
zoektocht naar een geschikt 
water begint in je vereni-
gingslijst van viswateren. 
Blader deze eens door met 

de zoekterm ‘graskarper’ in 
gedachten. Wordt bij bepaalde 
wateren in het viswaterboekje 
iets vermeld over graskarper 
– denk bijvoorbeeld aan een 
terugzetverplichting – dan 
kun je er donder op zeggen 
dat ze daar ooit zijn uitgezet. 
Maak ook eens een praatje 
met andere karpervissers, 
deze kunnen je vaak ook een 
eind op weg helpen. Uiteraard 

weten ze ook bij de meeste 
hengelsportzaken wel op 
welke wateren je een goede 
kans van slagen hebt.

ZELF OP ZOEK GAAN
Mocht je via de eerder ge-
noemde manieren nul op het 
rekest hebben gekregen, dan 
schakel je over op plan B: zelf 
op zoek gaan. Observeren met 
warm weer en een zonnebril 

manier van vissen. Heb je 
graskarper gespot, werp dan 
je aas in de buurt van de vis 
en wacht gespannen op wat 
er komen gaat. Graskarper 
beweegt zich heel behoedzaam 
door het water en kan – zeker 
in wat troebeler water – van-
uit het niets plotsklaps bij je 
aas opduiken. Het komt zelfs 
voor dat dit opeens verdwenen 
is terwijl je amper iets in de 
gaten hebt. Luttele seconden 
later wordt je dan getrakteerd 
op een explosie van geweld 
in het water. Mocht je geen 
graskarpers kunnen spotten, 
dan is het raadzaam om eerst 
wat drijvend aas onder diverse 
oevers te voeren om de vis tot 
azen aan te zetten.
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D Een kaalgevreten oeverlijn is een duidelijke indicatie van de aan-
wezigheid van graskarper.

PENNEN EN STATISCH
Ben je niet zo’n oppervlak-
terakker, dan is er gelukkig ook 
geen man overboord. Met de 
pen en wat blikmaïs of statisch 
op de bodem met boilies laat 
graskarper zich ook prima van-
gen. Gebruik voor het statisch 
vissen zoete aassoorten zoals 
zachte dan wel harde gezoete 
maïs of lekker zoete boilies – 
of een combinatie van beide. 
Het werkt overigens ook heel 
goed om een pop-up boilie in 
een opvallende kleur (geel of 
oranje) op ongeveer 5 cm bo-
ven de bodem te presenteren. 
Met een klein beetje los voer 
in de vorm van maïs en boilies 
eromheen krijg je de graskar-
per vaak wel aan het azen.

FLINKE ETERS EN GROEIERS
Als graskarpers één ding goed kunnen, dan is het veel eten. Zeker als de 
watertemperatuur boven de 20 graden uitkomt, draait de stofwisseling 
van deze vis op volle toeren. Onder optimale omstandigheden kan de 
graskarper een lengte van maar liefst 120 cm en een gewicht van ruim 
25 kilo bereiken! In zuidelijkere landen plant hij zich ook voort. Omdat de 
juiste voorwaarden – een constante watertemperatuur van minimaal 25 
graden en een hoog zuurstofgehalte – in ons land ontbreken, zien we hier 
steeds meer grote en steeds minder kleine graskarpers. De eerste 20 kilo+ 
graskarpers zijn al gevangen. Het is overigens een misverstand dat de 
graskarper verwant is aan de schub- en spiegelkarper. De graskarper staat 
genetisch gezien zelfs net zo ver weg van de ‘normale karper’ als brasem 
en zeelt.

Twee drijvende korsten: links zonder en rechts met haak erin. Ook de laatste korst verdwijnt in de bek van de graskarper.

Direct daarna staat de hengel 
zo krom als een hoepel.
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SNEL WEER TERUG
Graskarpers zijn kwetsbare vissen. Zet een gevangen graskarper – net als alle andere vis overigens – daarom altijd 
zo snel mogelijk weer terug in hetzelfde water. Zorg dus dat je altijd je weeg-, meet- en cameramateriaal direct 
bij de hand hebt en de vis zo kort mogelijk op je onthaakmat ligt. Zeker de grotere exemplaren hebben bij het 
terugzetten vaak een beetje begeleiding nodig voordat ze wegzwemmen. Het is verder uit den boze om graskarper 
in een bewaarzak te stoppen: hier zijn de vissen te stressgevoelig voor. Houd je hier rekening mee, dan kunnen we 
nog heel lang van deze prachtige reuzen genieten. 

Zet graskarper altijd zo snel mogelijk weer terug in hetzelfde water.

Deze schuwe en bedachtzame vis vraagt om een voorzichtige en onopvallende benadering.

MATERIAALPRAAT
Voor het gericht vissen op 
graskarper – of je dat nou 
aan de oppervlakte, met het 
pennetje of statisch doet – zijn 
speciale investeringen in extra 
vismateriaal voor de doorsnee 
karpervisser waarschijnlijk 
overbodig. Zorg in ieder 

geval dat je een betrouwbare 
hoofdlijn met hoge trekkracht 
op je molen hebt zitten en dat 
de laatste voorzien is van een 
goedwerkende slip. Graskarper 
is een zeer onberekenbare 
vis die tijdens de dril in een 
oogwenk enorme snelheden 
kan bereiken. 

Dit vraagt een hoop van ons 
materiaal. Ook wat betreft de 
haakkeuze is stevig en robuust 
het motto. De bek van een 
graskarper is – in tegenstelling 
tot bij een normale karper – 
rondom overal keihard, zodat 
een stevige, niet snel uitbui-
gende karperhaak met rechte 

haakpunt (lang- of kortstelig) 
de voorkeur geniet.

SLUIPEN EN KRUIPEN
Het schuwe karakter van 
de graskarper maakt het nood-
zakelijk om de vis zo onopval-
lend mogelijk te benaderen. 
Let er dus goed op dat je de 
vis niet wegjaagt door hem te 
laten schrikken van een wild 
bewegende hengel of harde 
trillingen veroorzaakt door 
stampende voeten. Blijf laag 
en verplaats je voorzichtig; 
sluip kortom op de vis af. 
Deze aanpak voer je in het 
water door via het gebruik van 
een holle, drijvende hoofdlijn. 
De kans dat graskarper tegen 
je lijn aan zwemt en de vinnen 
neemt, wordt hierdoor een 
stuk kleiner. Met zo’n drijven-
de lijn kun je bovendien per-
fect driften. Door gebruik te 
maken van eventueel aanwe-
zige stroming en wind op het 
water, kun je in korte tijd een 
lang stuk oever afvissen zon-
der steeds opnieuw je aas in 
te hoeven leggen. Zo verklein 
je de kans dat je de aanwezige 
grasmaaiers abrupt verstoort. 
Deze voorzichtige aanpak kan 
overigens een echte adrena-
linekick veroorzaken. Ik heb 
het regelmatig meegemaakt 
dat ik compleet werd verrast 
door graskarpers van ver over 
de meter die opeens vlak voor 
mijn voeten op ongeveer 50 
cm water lagen! 


