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ijgernoten zijn oor-
spronkelijk afkom-
stig uit Afrika, maar 

worden tegenwoordig vooral 
in het Middellandse Zeegebied 
gekweekt en, jawel, gege-
ten. Dit nootje groeit net als 
pinda’s onder de grond aan de 
wortels van een siergrasach-
tige plant. Uit de nootjes wordt 
een soort spijsachtige olie ge-
wonnen, die in Spanje wordt 
gebruikt om een melkachtig 
drankje van te maken dat daar 
in bijna elk café verkrijgbaar 
is. Verder wordt er van de 
oogst veel geëxporteerd naar 
Europa, waar een stel mafke-
tels er mee op karper vissen – 
en daar ben ik er één van! 

PRIJSVERGELIJKING
Ten onrechte denken veel 
karpervissers dat de tijgernoot 
een dure aassoort is. Meestal 
vergelijken ze de prijs dan met 
die van andere partikels zoals 
maïs, kikkererwten, hennep 
of allerlei bonensoorten. Niet 
helemaal een eerlijke verge-
lijking, omdat die partikels 
witvisgevoeliger zijn en je daar 
dus meestal meer van nodig 
hebt dan van tijgernoten of 
boilies. Vergelijk de prijs van 
tijgernoten daarom liever met 
die van boilies. Als een zak 
van 25 kilo tijgernoten dan 50 
tot 70 euro kost, dus tussen de 
2 en nog geen 3 euro per kilo, 
valt dit reuze mee. Een beetje 
boilie kost namelijk tussen 
de 4 en de 7 euro per kilo en 
sommige merken zijn nog 
duurder! En dan te bedenken 
dat een kilo tijgernootjes na 
het weken en koken, waarbij 
de tijgernoot opzwelt en water 
opneemt, ongeveer anderhalve 
kilo weegt. In feite ben je dus 
nog goedkoper uit! Kortom: 
om de prijs hoef je het niet 
te laten. Vind je een baal van 
25 kilo wat teveel, sla dan de 
handen ineen met je vismaten. 
Kleinere verpakkingen zijn 
omgerekend duurder. 

KEUKENTIPS
Waarschijnlijk is het de berei-
ding van tijgernoten waardoor 
veel karpervissers nog altijd 
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Kees Verheij: 
“Laat je verrassen 
door de geweldige 
smaak van 
tijgernoten.”

kiezen voor de kant en klare 
boilie. Toch stelt die bereiding 
weinig voor: je laat de nootjes 
24 tot 48 uur weken in een 
emmertje water, waarna je ze 
minimaal een goed half uur 
laat koken en klaar is Kees! 
Kook je de noten korter dan 
een half uur, dan verloopt het 
latere gistingsproces minder 
goed. Minimaal een half uur 
dus, ook al in verband met 
hardnekkige geruchten dat 
het nootje anders giftig zou 
zijn voor de karper. Ik heb dit 
laatste nooit wetenschappelijk 
onderbouwd gezien, maar 
neem gewoon het zekere voor 
het onzekere: goed koken dus! 
Het is sowieso beter voor de 
spijsvertering van de karper. 
Na het koken kun je al direct 
met de noten vissen.

SLIJMBALLEN
Nog veel slimmer is het echter 
om de nootjes eerst nog twee 
tot drie dagen in een afgeslo-
ten emmer in het kookvocht 
te laten staan. De noten gaan 
dan enorm slijmen en worden 
daarmee nog aantrekkelijker 
voor karpers. Door een flesje 
bruin bier of suiker toe te voe-
gen aan het kookvocht, nadat 
het is afgekoeld, versnel je dit 
proces. Maar je hoeft het niet 
te doen om ze zoet te maken, 
want de tijgernoot heeft van 
zichzelf al een zoete smaak. 
Voor een goede slijmontwik-
keling in het emmertje is het 
overigens raadzaam om met 
je handen uit de emmer te 
blijven en de deksel er niet 

voortijdig af te halen. Als 
de noten na het koken zijn 
afgekoeld, kun je ze eventueel 
in porties invriezen om later te 
gebruiken. Laat de tijgernoten 
overigens nooit langer dan een 
week in het kookvocht staan; 
daarna beginnen ze te verzu-
ren en schimmelen.

VOERTIPS
Bij het vissen met tijgernoten 
verschillen de vangsten van 
water tot water en van periode 
tot periode. Op sommige wate-
ren is het meteen een knaller, 
op andere wateren heeft het 
soms wat introductietijd nodig 
en is een flink aantal dagen 
voorvoeren noodzakelijk. Je 
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Laat de tijger-
noten 24 tot 
48 uur weken. 
Ze zijn daarna 
nog steeds een 
beetje rimpelig.

Kook ze 
vervolgens 
minimaal een 
half uur, zodat 
ze de maximaal 
opzwellen.

Het is dat je als hobbykok niet kan meedingen naar een felbegeerde 
Michelinster. Want anders had Kees Verheij er zeker al een paar ontvangen 
voor zijn sublieme bereiding van de tijgernoot. Een nootje dat te midden van 
al het boiliegeweld geheel onterecht vaak wat ondergesneeuwd raakt. Het 
geelbruine nootje is namelijk een geweldig vangend aas en bovendien niet duur 
– in vergelijking met boilies zijn tijgernoten zelfs heel goedkoop. Topkok Kees 
Verheij vertelt je in dit artikel alles over deze ‘aardamandel.’
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bent in ieder geval meteen in 
het voordeel als je er mee aan 
de slag gaat, want de meeste 
wateren worden nog steeds 
hoofdzakelijk met boilies 
bevist. En zelfs al zou er al 
behoorlijk met tijgernoten 
gevist zijn, dan nog kunnen 
de karpers het moeilijk laten 
liggen. In het laatste geval kan 
het ook helpen om de tijger-
noten met gekookte hennep te 
mixen. Op minder druk bevist 
water zijn tijgernoten verder 
ook heel goed te combineren 
met gekookte maïs.  

VERSPREID VOEREN
Bij het vissen met tijgernoten 
is verspreid voeren het devies. 

Voer daarom verspreid over je 
stek kleine hoopjes tijgerno-
ten. Ook tijdens het vissen af 
en toe verspreid wat nootjes 
bijvoeren kan super werken. 
Zo bereik je gretiger aasge-
drag, waarbij de karper na 
het opnemen van het haakaas 
sneller verder zwemt en zich 
daadwerkelijk op het lood 
prikt. Wat gemalen tijger-
noten erbij maken de boel 
helemaal aantrekkelijk. 
Ook de boiliefanaat heeft trou-
wens baat bij de aanschaf van 
tijgernoten: je kunt ze mooi 
gecombineerd met boilies 
voeren. En vis je niet verder 
dan pakweg 20 meter, dan 
gaat het voeren prima met 

Kees Verheij: “Het is een misverstand dat je 
met tijgernoten alleen kleine karpers vangt!”
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IMPROVISEREN
Vis je op een water waar al meer met tijgernoten gevist is of wordt, biedt 
de nootjes dan eens anders dan de anderen aan. Dit kan door de tijger-
nootjes op je hair aan de uiteinden of zijkant wat af te knippen of snijden. 
Of wat dacht je van een lange hair met een hele rits tijgernootschilfertjes! 
Een andere aasaanbieding maakt het vaak nog aantrekkelijker voor karper 
en via bovengenoemde manieren geven de nootjes ook meer geur af.  
Op wat drukker bevist water kun je er trouwens ook voor kiezen om met 
‘black tigers’, zwarte tijgernoten dus, te vissen. Deze zijn wat groter en 
zoeter. Ook kun je kiezen voor gepelde tijgernoten, die wit en wat zachter 
zijn. 

Zo’n afwijkende rits tijgernootschilfers levert niet zelden de 
lastigste vissen van een water op.

een werpschep waarmee je in 
korte tijd relatief veel nootjes 
kunt voeren. Vis je verder 
weg, gebruik dan een ‘spod’, 
spomb of een (radiografisch) 
uitvaarbootje.

RIGS
Doe voor wat betreft je rig 
vooral niet te moeilijk. Alles 
werkt hetzelfde als met een 
boilie. Vanwege de gretigheid 
van de azende vis heb ik wel 
een voorkeur voor een kort 
onderlijntje dat snel prikt. Ik 
gebruik hiervoor een gecoate 
onderlijn waar ik de coating 
een paar centimeter voor de 
haak vanaf heb gestript voor 
wat bewegingsvrijheid van de 
haak, zodat deze in combinatie 
met een line-aligner goed kan 
indraaien. 
Meestal vis ik met twee noot-
jes op een hair. Om te voorko-
men dat het bovenste nootje 
tegen de haak aan schuift, 
maak ik de lus van de hair 
zo groot dat de onderste noot 
tegen of net op het knoopje 
van de lus komt te zitten. Zo 
kort je de hair in feite in en 
blijft het bovenste nootje mooi 

van de haak af staan. Uiter-
aard kun je er ook een stuitje 
of knijp- of kneedloodje op 
monteren. Houd minimaal 
één tot anderhalve centimeter 
afstand tussen het onderste 
nootje en de haakbocht, dan 
zit je altijd goed. Pas je haak 
aan het formaat van het nootje 
aan. Kies voor kleinere nootjes 
een haakje 8, voor wat grotere 
een maatje 6. 

SEIZOENSAANPAK
Tijgernoten worden vooral 
gezien als een echt zomeraas, 
en niet helemaal onterecht. 
Vooral in de zomer, met name 
bij erg warm weer, kunnen 
boilies sterk in vangkracht 
dalen, terwijl tijgernoten dan 
vaak lopen als een tierelier. 
Ook in de herfst zijn zeer 
goede resultaten te boeken 
met het nootje. In de winter 
ligt de spijsvertering van de 
karper veel lager, waardoor de 
nootjes minder makkelijk kun-
nen worden verteerd. Dus wil 
je de nootjes in de winterperi-
ode proberen, voer dan niet te 
veel en bij voorkeur alleen met 
wat voorgemalen nootjes. 

Een voerschep 
is ideaal voor 
het voeren van 
je tijgernoten.

Laat de gekookte 
noten nog een paar 
dagen in het kook-
vocht staan, zodat 
het voor karper zo 
aantrekkelijke slijm 
erop komt te staan.


