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ivierkarperen is in 
essentie heel eenvou-
dig. De vis heeft er 

doorgaans niet of nauwelijks 
te maken met hengeldruk, 
doet niet moeilijk over aas of 
montage en houdt wel van 
een stevige hap. De kunst op 
een uitgestrekte slok water als 
de grote rivier is om daar te 
vissen waar de karper zich op-

Liever een twintigponder van de rivier, dan een dertigponder uit een karperputje. 
Dit motto van Nick van Ingen (22) geeft de grote belevingswaarde die het 
karpervissen op de grote rivieren voor hem heeft in een notendop weer. In dit 
artikel beschrijft hij zijn aanpak van het grote, stromende water en laat Nick zien 
dat koudwatervrees voor de rivier nergens voor nodig is.
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houdt. Dat vormt met de kilo-
meters water die de vis tot zijn 
beschikking heeft doorgaans 
het grootste struikelblok. Het 
gegeven dat er meer plekken 
zijn waar geen karper zit dan 
stekken waar wel karper rond-
zwemt, weerhoudt veel karper-
vissers ervan om hun geluk op 
de rivier te beproeven. Naar 
mijn mening ten onrechte, 

want met een gedegen aanpak 
en wat doorzettingsvermogen 
kun je op dit type water een 
prachtige visserij beleven.

SELECTIECRITERIA
Mijn riviervisserij concentreert 
zich op de Nieuwe Merwede 
en het Hollands diep. Dit met 
als praktische reden dat ik in 
Dordrecht woon en het vervoer 

naar de stek meestal per fiets 
gebeurt. Het spreekt daarom 
voor zich dat ik niet zomaar 
een stek uitkies. Voordat ik ga 
vissen heb ik al de nodige tijd 
in de voorbereiding gestoken. 
Bijvoorbeeld in observatie van 
mogelijke stekken. Daarbij 
staan er al naar gelang het 
jaargetijde verschillende typen 
stekken bovenaan mijn lijstje. 
Die hebben meestal wel enkele 
dingen gemeen: ze liggen vaak 
aan de noordoever en hebben 
een gevarieerd diepteverloop 
(ca. 0,5 – 3m). Hier schijnt de 
zon mooi op, warmt het water 
lekker snel op en verzamelt 
zich veel voedsel. Tevens vindt 
de vis er beschutting tegen de 

R

STEVIG EN SIMPEL
De rivier is geen plek voor subtiliteiten. Vanwege de soms ste-
vige stroming en op sommige plekken obstakelrijke bodem kan 
het er een ruige boel zijn. Dit vraagt om aangepast materiaal. 
Stevige hengels (testcurve minimaal 2,5 lbs), een robuust model 
molen met een goede slip, sterke en slijtvaste nylon hoofdlijn 
van 35/00 tot 40/00 en een no-nonsense onderlijn. Voor wat 
betreft die laatste voldoet een simpele combi-rig met line-
aligner. Hierbij strip ik de laatste 4 cm van de gecoate onderlijn 
(afhankelijk van de stek 25-35 lb) zodat je het voordeel van een 
stugge onderlijn die niet snel in de knoop raakt combineert met 
een soepele aasaanbieding. De line-aligner op de haak zorgt 
voor een betere inhaking. De vrij lange hair versterkt dit effect 
doordat er voldoende ruimte zit tussen haak en aas. Bovendien 
beperk je zo de kans op witvis en kun je gemakkelijker met groot 
aas vissen. Zo vis ik altijd met twee boilies op de hair. Als haak 
gebruik ik tenslotte de stevige Continental Boilie Hook van 
Drennan. Deze buigt niet uit onder ruige omstandigheden en is 
ideaal voor de rivier.

De Nieuwe Merwede is één van de thuiswateren van Nick van Ingen.

De sfeer, 

beleving 

en sterke

vissen maken 

de vangst 

van iedere 

rivierkarper 

speciaal.
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VEILIG EN VISVRIENDELIJK
Het robuuste karakter van de riviervisserij is voor mij de reden om met leadcore te vissen. Dit zorgt ervoor dat de laatste meter lijn mooi plat op de bodem ligt 
en je tegelijkertijd een dikke, slijtvaste voorslag hebt. Het systeem dat ik daarbij gebruik is eenvoudig en karpervriendelijk. Dit betekent dat het geheel snel 
vervangbaar is en de karper in het geval van lijnbreuk alleen met de onderlijn weg zwemt. Die raakt hij over het algemeen weer snel kwijt.
Allereerst verbind ik het 1,5 meter lange leadcore aan het lood door middel van een quick-change wartel, zodat ik het lood gemakkelijk los kan halen. Op de 
 leadcore zet ik met behulp van rubber kraaltjes mijn onderlijn vast; dit is het zogenaamde ‘chod’-systeem. Dit systeem is veilig en visvriendelijk omdat de 
onderlijn in geval van lijnbreuk altijd vrijkomt van het leadcore en het lood. Let er wel op dat dit systeem alleen werkt als de knoop die de leadcore met hoofdlijn 
verbindt zodanig is gelegd dat het balletje en de wartel van de onderlijn hier overheen kunnen schuiven. Zet dus geen wartel tussen hoofdlijn en leadcore leader!

Knoop als eerst een hair op de haak. Knip vervolgens je onderlijn op lengte, 
schuif er een kant-en-klare line-aligner op en knoop aan weerszijden een 
lus – een voor de wartel, de ander voor de haak – d.m.v. een achtknoop. 
Haal de lus van de achtknoop (het soepele gedeelte van je onderlijn) door 
het oog van de haak. Schuif de lus over de haak heen en trek deze vervol-
gens strak. Daarna schuif je de line-aligner op zijn plek. Mocht de haak 
nu beschadigd raken, dan is het een fluitje van een cent om deze van de 
onderlijn af te halen en er een nieuwe haak op te zetten. Ook snel wisselen 
van hair-lengte is hiermee een fluitje van een cent. 

koude noordoostenwind (win-
terperiode). Een ander belang-
rijk element is dat de stekken 
zich vaak – maar niet altijd! – 
uit de stroming bevinden. 

SEIZOENSINVLOEDEN
In het voorjaar vis ik door-
gaans in grote, ondiepe baaien 
of zijarmen van de rivier. Ze-
ker als daar ook nog eens grote 
wiervelden liggen, trekt de kar-
per hier graag in om te paaien. 
Na de paai zwermt de vis weer 
uit over de rivier. Vanwege de 
hogere watertemperatuur is 
de karper in de zomer actiever 
en houdt zich dan dichterbij 
de stroming op. Zandplaten 
met flinke stukken wier vlak 
naast de vaargeul hebben dan 
mijn aandacht. Hier staat vaak 
voldoende water en je hebt er 
minder last van de stroming, 
dus ver uit de kant vissen is 
meestal niet noodzakelijk. De 
herfst is een erg goede periode 
– de vis legt reserves aan voor 
de winter – waarin je op veel 
verschillende stekken vis kunt 
verwachten. Zodra de winter 
inzet, zal de karper beschut-
ting zoeken in havens en op 

plekken waar zowel diepte als 
ondiepte aanwezig is. Mijn er-
varing is dat dit vaak gebieden 
zijn die ook in het voorjaar 
goed scoren. Sla deze dus 
’s winters zeker niet over.

WIER EN ZWANEN
De start van het nieuwe karper-
seizoen valt op de rivier ergens 
begin maart. Dan begin ik met 
observeren, voeren en natuur-
lijk ook met vissen. En met ob-
serveren bedoel ik niet alleen 
vanaf de kant over het water 
turen, maar ook het actief in 
kaart brengen van stekken. 
Dit zoekwerk doe ik meestal 
vanuit de boot of wadend en 
voorzien van een polaroid zon-
nebril. Let er overigens voor 
je eigen veiligheid op dat je 
nooit te diep het water inloopt! 
Tijdens zo’n speurtocht ben ik 
altijd extra alert op de aanwe-
zigheid van grote wierbedden. 
De karpers gebruiken deze in 
het voorjaar om hun kuit op af 
te zetten. Zodra het wier begint 
te groeien en er een grote hoe-
veelheid van dit ‘zwanengras’ 
aanwezig is, zullen de karpers 
zich daar ophouden. Hoe gro-

Trek het geheel strak, schuif 
de line-aligner op zijn plek en 
monteer het aas.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

De onderlijn plus haken met 
een voorgeknoopte hair.

Haal de lus door het oog van 
de haak en schuif hem hier 
overheen.

ter de wiervelden, des te meer 
karper je kunt verwachten. Je 
vindt het wier vaak in ondiepe 
baaien en kommen met een 
harde (zand)bodem. Zie je hier 
zwanen dobberen met hun 
kop naar beneden, dan heb 
je bijna altijd een hotspot te 
pakken. Deze vogels komen 
namelijk net als de karper op 
het wier af.

HET KLOKJE ROND
Is het vermoeden dat hier 
karper zit bevestigd doordat je 
zwemmende of springende vis 
hebt gespot, dan ga ik voeren 
en vissen. Vanwege mijn be-
perkte mobiliteit ga ik meestal 
één keer voorvoeren met twee 
kilo gekookte maïs en/of tij-
gernoten. De naar verhouding 
dure boilies bewaar ik voor 

het vissen. Daarbij kies ik voor 
kwaliteitsballen in felle kleu-
ren die ik per twee aan de hair 
rijg. Een zinkende in combi-
natie met een pop-up, zodat 
het aas ietwat gaat zweven. De 
dag nadat ik heb gevoerd vis 
ik het klokje rond, waarbij ik 
indien nodig tijdens de sessie 
bijvoer (per keer gaat er zo’n 
2,5 kg boilies doorheen). In 
het begin viste ik alleen over-
dag, maar gaandeweg kwam 
het besef dat een dagsessie in 
de meeste gevallen gewoon te 
kort is. Je kunt het natuurlijk 
treffen en in een sessie van 
vijf uurtjes meerdere loeiharde 
runs krijgen. Maar meestal 
gebeurt dit pas als je een goed 
beeld hebt gekregen van een 
bepaalde stek. Daarom blijf ik 
er dan ook minimaal 24 uur 

STAPPENPLAN

#
KNIP JE ONDERLIJN IN TWEEËN
Bij het vissen op de rivier zul je ook wel eens vast komen te zitten aan een 
obstakel. Met enig beleid lukt het vaak wel om de boel weer los te trekken. 
De kans bestaat dan wel dat je haakpunt hierbij verbuigt of zelfs afbreekt. 
Normaal gesproken zou je de complete onderlijn moeten vervangen, maar 
je kunt er ook heel simpel voor zorgen dat je alleen de haak hoeft te verwis-
selen. Dit doe je door de onderlijn als het ware in tweeën te ‘knippen’.

Strijk niet zomaar ergens neer, maar ga op zoek naar stekken 
waar je vis kunt verwachten.

Om het riviervissen te leren doorgronden moet 

je stekken minstens 24 uur de tijd geven.

Zwanen helpen je op weg naar de 
hotspots waar karpers zich verzamelen.

Drennan Continental
Boilie Hook maat 4

line-aligner

1,5 m leadcorerubber kralen op 
siliconen tube

tonwartel en tube

quick-change 
wartel en tube

15-20 cm onderlijn

ca. 4 cm coating verwijderen

Big Grippa lood 
van 80-225 gram
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zitten. Zo voorkom je dat je te 
snel conclusies trekt. Ben je 
beperkt in je vistijd en is het 
klokje rond vissen niet altijd 
haalbaar? Zorg dan dat je op 
je stek zit als het water op het 
hoogste punt is. De meeste 
aanbeten op de rivier komen 
namelijk tijdens afgaand tij – 
in kommen en zijarmen kan 
afgaand water minder van 
belang zijn. Dit geldt natuur-
lijk alleen voor rivieren die 
onder invloed staan van eb 
en vloed, zoals de Noord, de 
Nieuwe Maas, de Oude Maas, 
de Hollandse IJssel en de Lek 
tot aan Hagestein. Ook het 
Haringvliet en de Merwede 
ondervinden nog invloed van 
het getij op deze rivieren.

DURVEN + DOORZETTEN
Volg je deze procedure op 
verschillende stekken, dan 
krijg je in de loop van de tijd 
vanzelf een goed beeld van 
welke stek wanneer productief 
is. Dit aanleggen van een heel 
arsenaal aan stekken is een 
kwestie van simpelweg uitpro-

BACK TO BASIC
Net als mijn montage, houd ik mijn visuitrusting basic. Zo beperk ik het 
aantal visspullen dat ik mee op pad neem tot het hoognodige: twee losse 
foedralen, schepnet, onthaakmat, paraplu, matje, slaapzak (bij nachtvis-
sen) en een rugzak met de benodigde materialen. Dit scheelt veel sjouw-
werk – niet onbelangrijk als je een flink stuk moet lopen om bij de stek te 

komen – en ik ben altijd binnen 
tien minuten aan het vissen. 
Bovendien word je zo niet snel 
opgemerkt door andere vissers 
en kun je indien noodzake-
lijk in no time verkassen. 
Over bodig materiaal laat ik 
thuis door van tevoren mijn 
stek goed in te schatten 
(stroming, obstakels, etc.). 
Vis ik bijvoorbeeld in baaien 
met weinig stroming, dan 
is 80 gram lood voldoende 
en neem ik de zwaardere 
gewichten (180 gram) om 
mee in de stroming te vis-
sen niet mee.

Met een basic uitrus-
ting ben je mobiel, 
flexibel en snel aan 
het vissen.

beren. Door gewoon te durven 
en te doen, breng je vanzelf 
alles mooi in kaart. Het 
voorgaande betekent wel dat je 
bereid moet zijn om de nodige 
tijd te investeren, een flink 
portie doorzettingsvermogen 
hebt en niet bang bent om af 
en toe te blanken. 
De gegevens die je 
hieruit haalt bieden 
wel houvast en een 
overzicht in welke 
periode van het jaar 
een bepaalde stek de 
meeste vis oplevert. 
Al blijft het lastig om 
echt 100% vat te krij-
gen op de rivier; ieder 
jaar is weer anders en 
spijkerharde garanties 
heb je nooit. Maar 
naarmate je meer en 
langer op de rivier 
vist, zul je merken dat 
het steeds makkelijker 
gaat. Je krijgt een soort 
‘feeling’ voor goede 
stekken en bent beter 
voorbereid op wat er 
komen gaat. 

Vanaf een krib kun je mooi in de twee 
naastgelegen kribvakken vissen.


