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OP ZIJN KARPERS
HET JAAR ROND

Karpervissen kun je op verschillende manieren doen. Statisch met  
elektronica, ‘old skool’ met de pen of drijvend vissen met de brood-
korst. Hans Moolenaar past deze methoden niet alleen toe op karper, 
maar ook op andere vissoorten. In dit artikel legt hij uit hoe hij met 
van het karperen afgeleide visserijen het hele jaar rond maakt.

TEKST EN FOTOGRAFIE HANS MOOLENAAR

a jarenlang slechts 
de karper achter de 
vinnen gezeten te 

hebben, werd het een jaar of 
wat geleden tijd om de bakens 
eens te verzetten. Dit met als 
doel om het heilige visvuurtje 
weer op te porren en goed 
brandend te houden. Natuur-
lijk viste ik zo af en toe al wel 
eens op andere vissoorten, 
maar dat was toch bijzaak. Het 
was voornamelijk karper wat 
de klok sloeg. Op het moment 
dat ik mijn werkzaamheden 
binnen het bestuur van de 
KarperStudiegroep Nederland 
(KSN) beëindigde, had ik het 
even gehad met carp only – 
overigens geen kwaad woord 
over de KSN. Na al die tijd 
alleen maar op karper te heb-
ben gevist, was ik er een beetje 
klaar mee. Het werd tijd voor 
nieuwe uitdagingen en een 
nieuwe kijk op mijn visserij. 

SOORTGERICHT VISSEN
Die vond ik in het gericht 
vissen op specifieke soorten. 
Mede door het lezen van ge-
specialiseerde Engelse bladen 
en boeken realiseerde ik me 
dat het heel goed mogelijk is 
om het jaar rond te vissen. Het 
is slechts een kwestie van eens 
in de zoveel tijd de aandacht 
van de ene vissoort naar de 

andere verleggen. Daarbij is 
het belangrijk dat je steeds re-
kening houdt met de optimale 
vangtijd van die specifieke 
soort. Iedere sportvisser houdt 
nu eenmaal van actie en een 
kromme hengel. Nog leuker 
wordt het als het ook daad-
werkelijk lukt om de gewenste 
soort ertussenuit te vangen. 
Als je bij wijze van spreken 
de ‘hoofdact’ te pakken krijgt, 
weet je dat je op de juiste weg 
bent. Deze aanpak is voor mij 
een prima manier om de spirit 
er in te houden en extra veel 
plezier aan mijn visserij te 
beleven.

KEUZES MAKEN
Het allereerste wat je moet 
doen is de vissoorten bepa-
len waarop je in een jaar wilt 
gaan vissen. Daarna is het van 
cruciaal belang een water te 
selecteren waar die vissoort 
überhaupt voorkomt – en 
wel in voldoende mate om 
de hoofdvangst te kunnen 
zijn. Dit is een kwestie van je 
antennes uitzetten en navraag 
doen in je omgeving. Vervol-
gens leg je lijstjes aan met 
wateren die je van classifica-
ties voorziet. Vijf sterren is 
bij wijze van spreken morgen 
beginnen. Aan de hand van 
deze ranking selecteer ik de 

HANS’ VISSOORTEN SEIZOENSPLANNING
Januari D snoek 
In deze roofvismaand vis ik statisch met dood aas. Vanwege de afgelopen 
strenge winters echter helaas niet of nauwelijks kunnen vissen.

Febuari en maart D snoek en karper 
In februari – de laatste maand voor de gesloten tijd voor snoek – nog wat 
snoekvissen, maar ook al de start van de karpervisserij. Doordeweeks ’s 
avonds wat uurtjes penvissen in de grachten van Den Haag. 

April, mei en juni D zeelt en (gras)karper 
Deze periode is voor mij het zwaartepunt van het jaar en ik maak dan ook 
veel tijd vrij om te vissen. Zowel met de pen als statisch, en zowel korte 
uurtjes als meerdaagse sessies.

Juli, augustus D winde en harder 
Kleine uurtjes visserij met de pen en de korst waarbij ik de lange avonden 
meepak. Geen hele dagen vissen: het is zomer, de familie wil ook wat.

September en oktober D barbeel 
Statische actieve visserij (kribhoppen) op de grote en kleinere rivieren, 
waarbij ik me niet alleen tot Nederland beperk.

Eind oktober en november D karper
Zodra de blaadjes gaan vallen komen er weer wat statische (meestal 
meerdaagse) sessies op karper aan. Op groot water in Nederland of het 
buitenland.

November en december D snoekbaars en snoek 
Het staartje van het jaar staat wederom in het teken van snoekbaars en 
snoek – met een voorkeur voor de eerste – met dood aas en elektronica. 
Daarmee is de cirkel weer rond.
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juiste wateren en maak ik een 
tijdsplanning, zodat zaken 
als de juiste visdocumenten 

kunnen worden voorbereid. 
Overigens kun je naast de 
keuze om in een bepaalde 
periode te gaan vissen ook nog 
op andere factoren selecteren. 
Denk bijvoorbeeld aan de aas-
soort, stekkeuze en tijdstip dat 
je gaat vissen. Door hier heel 
bewust een keuze in te maken 
en gericht sessies te plannen, 
kun je bijvangsten gedeeltelijk 
uitsluiten. Dit zal niet altijd en 
overal opgaan, maar toch.

CONCREET PLAN
Om een en ander concreet 
te maken ben ik gaan vissen 
op basis van een vissoorten 
seizoensplanning. Die heb ik 
gemaakt aan de hand van de 
voor iedere vissoort optimale 
periode en mijn eigen vrije 
tijd. Dat laatste is voor mij als 
zelfstandig ondernemer niet 
altijd goed in te plannen. Van-
wege afwijkende werktijden 
was bijvoorbeeld voeren bij 
mij nooit zo’n succes. Het is 
me te vaak overkomen dat na 
drie dagen voeren de geplande 
vissessie kwam te vervallen 
door noodzakelijke arbeid. Met karpertechnieken kun je ook prima andere vissoorten vangen en zo het hele jaar rond vissen.

De karper speelt nog altijd een 
belangrijke rol in zijn visserij, 

maar Hans Moolenaar kijkt 
tegenwoordig verder dan zijn 

karperhengel lang is.
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KANJERJAGEN
Het kan er bij dit type visserij insluipen dat de grotere exemplaren van een 
soort vanzelf extra interessant worden. Grote vissen spreken immers tot 
de verbeelding van iedere visser. Zo ontstaat een visserij die in Engeland 
‘specimen hunting’ wordt genoemd. Als nuchtere Nederlander vind ik dit 
ietwat pretentieus klinken, maar een redelijk alternatief dat de lading dekt 
is in ons taalgebied eigenlijk nog niet voorhanden. Of het moet de term 
‘kanjerjagen’ zijn waarmee vismaat John op de proppen kwam.
Dat is wat mij betreft toch 
wel een vondst die de la-
ding dekt. De kern van mijn 
nieuwe visserij is namelijk 
gegrondvest in het boek 
Kanjers dat ik dertig jaar 
geleden heb gelezen. Dit is 
de Nederlandse vertaling 
en bewerking die Kees 
Ketting maakte van 
Still Water Angling van 
Richard Walker. In dit 
boek staat eigenlijk in 
een notendop alles wat 
je moet weten om op 
diverse vissoorten te 
gaan vissen. Het heeft 
mij, achteraf gezien, in 
hoge mate beïnvloed 
en is een aanrader. 
Tweedehands is dit 
boek nog wel te vin-
den op Marktplaats 
of bij De Slegte.

 Bot
Platichthys flesus

Baars
Perca fluviatilis

Zwarte amerikaanse
dwergmeerval
Ameiurus melas

Bruine amerikaanse 
dwergmeerval

Ameiurus nebulosus

Serpeling
Leuciscus leuciscus

Grote marene
Coregonus lavaretus

Snoek
Esox lucius

Kleine marene
Coregonus albula

Bittervoorn
Rhodeus amarus
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Rivierprik
Lampetra fluviatilis

Zeeprik
Petromyzon marinus

Beekprik
Lampetra planeri

Fint
Alosa fallax fallax

Elft
Alosa alosa

Atlantische steur
Acipenser sturio

Siberische steur
Acipenser baerii baerii

Zalm
Salmo salar

Regenboogforel
Oncorhynchus mykiss

Bronforel
Salvelinus fontinalis

Zeeforel
Salmo trutta trutta

Houting
Coregonus oxyrinchus

 Vlagzalm
Thymallus thymallus

 Blankvoorn
Rutilus rutilus

Kolblei
Blicca bjoerkna

Brasem
Abramis brama

Grootkopkarper
Aristichthys nobilis

Blauwneus
Vimba vimba

Graskarper
Ctenopharyngodon idella

Kroeskarper
Carassius carassius

Donaubrasem
Abramis sapa

Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmus

Zilverkarper
Hypophthalmichthys molitrix

Giebel (wilde goudvis)
Carassius gibelio

Gestippelde alver
Alburnoides bipunctatus

Vetje
Leucaspius delineatus

Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus

 Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis Kleine modderkruiper

Cobitis taenia

Meerval
Silurus glanis

Tiendoornige 
stekelbaars

Pungitius pungitius

 Diklipharder
Chelon labrosus

Gup
Poecilia reticulata

Driedoornige 
stekelbaars

Gasterosteus aculeatus 
aculeatus

Alver
Alburnus alburnus

 Roofblei
Aspius aspius

Barbeel
Barbus barbus

Elrits
Phoxinus phoxinus

Rivierdonderpad
Cottus gobio

Kwabaal
Lota lota

 Pos
Gymnocephalus cernuus

Marmergrondel
Proterorhinus marmoratus

Spiegelkarper
Cyprinus carpio carpio

Russische steur
Acipenser gueldenstaedtii

Aal
Anguilla anguilla

Sterlet
Acipenser ruthenus

Beekforel
Salmo trutta fario

Amerikaanse hondsvis
Umbra pygmaea

 Spiering
Osmerus eperlanus

Karper
Cyprinus carpio carpio

Zeelt
Tinca tinca

Winde
Leuciscus idus

Sneep
Chondrostoma nasus

Riviergrondel
Gobio gobio gobio

 Blauwband
Pseudorasbora parva

 Kopvoorn
Leuciscus cephalus

Bermpje
Barbatula barbatula

Afrikaanse meerval
Clarias gariepinus

 Zonnebaars
Lepomis gibbosus Snoekbaars

Sander lucioperca

Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomus

Aan de andere kant biedt het 
ook kansen. Zo kan ik soms 
doordeweeks, als het duidelijk 
rustiger is aan de waterkant, 
gaan vissen. Allemaal factoren 
om bij het maken van een 
jaarplanning rekening mee 
te houden. Om je een idee te 
geven hoe zo’n planning eruit 
ziet, zie je op pagina 21 mijn 
planningen van 2009 en 2010.

Niet het formaat, maar vooral de 
schoonheid van de vis bepaalt of 
deze in de jaarplanning voorkomt.

Er is zoveel keuze voor wat betreft vissoorten dat je flink wat 
jaren vooruit kunt plannen.

Ook binnen de karpervisserij kun 
je kiezen voor een bepaalde soort.ÉÉN SET MATERIAAL

‘Al die verschillende vissoorten, dan heb je vast ook heel verschillende 
spullen nodig. Daar heb ik het geld en de ruimte niet voor’. Ik hoor het je 
denken, maar niets is minder waar. Alle vis in de beschreven seizoens-
planning is met één uitrusting goed te bevissen. Als hengel voldoet 
een barbeelstok van 1,5 à 2 lbs en een lengte van 3,60 cm. Hierop zet je 
een licht molentje, zoals een klein model baitrunner. Met daarbij twee 
spoeltjes per molen – een gevuld met nylon, de ander met gevlochten 
lijn – kun je vrijwel elke vis in Nederland in het landingsnet krijgen. 
Uiteraard in gemiddelde omstandigheden; je moet dit materiaal niet 
inzetten om tegen obstakels aan op karper te vissen.
Het hierboven beschreven materiaal is zowel voor de statische visserij 
inzetbaar, als voor het vissen met de pen en korst. Mijn 2 lbs barbeel-
hengels kunnen gemakkelijk een flinke sardine of een stuk kaas met 
een bonk lood richting de horizon wegzetten, maar zijn ook gevoelig 
genoeg om een korstje naar een winde of harder te gooien en aan de dril 
die volgt plezier te beleven.

DYNAMISCH JAAR
Als ik dan aan het eind van 
het jaar terugkijk, heb ik een 
dynamisch jaar achter me lig-
gen waarin veel verschillende 
vissoorten zijn gevangen. De 
planning kan ieder jaar ook 
weer verschillen. Zo heb ik 
me in het verleden al bezig 
gehouden, al dan niet inten-
sief, met zeebaars, giebel en 

brasem. Maar lang nog niet 
alle soorten die mijn interesse 
hebben – ruisvoorn, grove 
baars, roofblei, blankvoorn en 
kroeskarper – zijn in de afge-
lopen jaren al serieus bevist. 
Die komen in de loop der tijd 
vanzelf wel een keer aan de 
beurt. Ook dat houdt het vuur-
tje hoog. Er blijft wat om naar 
uit te kijken en over te dromen 
– de voorbereidingen in de 
vorm van het zoeken naar de 
geschikte wateren lopen al. 
Daarbij laat ik me niet leiden 
door het formaat, maar vooral 
door de schoonheid van de vis. 
Kijk bijvoorbeeld naar de zeelt 
en je begrijpt wellicht wat ik 
bedoel. Neem zo’n planning 
overigens ook niet te strikt; je 
hoeft je (hoop ik) bij niemand 
te verantwoorden. Soms 
komen er overlappingen in de 
maanden en vissoorten voor, 
maar je bepaalt zelf waar je de 
voorkeur aan geeft. Waarom 
zou je ook stoppen als het 
bij een bepaalde soort lekker 
loopt?

VANGSTEN DELEN
Vissen is voor mij vooral be-
leven, maar toch ook vangen 

– laten we eerlijk zijn. Zeker 
niet onbelangrijk is dat we 
die vangsten kunnen delen 
met (een) gelijkgestemde(n). 
En dat hoeft niet elke keer de-
zelfde vismaat te zijn, het gaat 
dan teveel op een schijnhuwe-
lijk lijken. Juist het wisselen 
van vissoort maakt dat je veel 
met verschillende vismaten op 
stap kunt gaan. In mijn geval 
vormen zich verschillende 
groepjes, die onderling kennis 
en wateren delen. Al die vis-
sers hebben hun eigen vaar-
digheden en specialiteiten, 
dus leer je ook snel een hoop 
bij. Daarbij blijkt wat je over 
de ene vissoort leert, soms 
ook voor een andere soort op 
te gaan. En hoe breder de ken-
nis, des te beter de vangsten.
Tot slot is hetgeen ik hiervoor 
heb verteld voor veel lezers 
waarschijnlijk al enigszins be-
kend. Er zijn immers genoeg 
vissers die op seizoensbasis al 
één of twee soorten bela-
gen. Denk bijvoorbeeld aan 
sportvissers die in de warme 
maanden op karper vissen en 
richting de winter overschake-
len naar de roofvis. Die zijn al 
halverwege. 


