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n zijarmen heb je 
om te beginnen geen 
last van scheep-

vaart, er staat weinig tot geen 
stroming en nu de herfst 
zich aandient zoekt de karper 
vaak rustiger water op buiten 
de harde stroming. De hele 
winter in de volle stroming 
zwemmen zonder daarbij veel 
krachtvoer te eten, is immers 
niet energie-efficiënt. Vergeet 
bovendien niet dat de drie 
reguliere nachtvismaanden 
vanaf 1 september alweer 
voorbij zijn, terwijl je op de 
grote rivieren en veel van de 
daarmee in open verbinding 
staande plassen als sinds men-
senheugenis het hele jaar rond 
mag nachtvissen. Zelf ben 
ik woonachtig in het mooie 
Kampen, met aan de voorkant 
de IJssel en aan de achterkant 
de Randmeren zoals het Vos-
semeer en het Drontermeer. 
In het voorjaar en de zomer 
vis ik vooral op de Randmeren, 
maar in het najaar richt ik 
mijn pijlen op de zijtakken en 
zandafgravingen van de rivier 
de IJssel. De inhoud van dit 
artikel is echter op alle grote 
rivieren van toepassing, zodat 
ook jij deze herfst een poging 
kunt gaan wagen.

WAAR O WAAR?
Wanneer je eenmaal een 
zijarm of zandafgraving op 
het oogt hebt – hulpmiddelen 
als Google Maps kunnen daar 
handig bij zijn – is het zaak 
erachter te komen wat er zich 
onder het wateroppervlak 
bevindt. Gooi dus niet zomaar 
klakkeloos je hengels in. Begin 
ermee om met je peilhengel 
of dieptemeter de wat die-
pere plekken op te zoeken. 
De herfst is namelijk de tijd 
dat karper zich wat dieper 
laat zakken. Zie je op be-
paalde plekken herhaaldelijk 
meerkoeten en futen duiken, 
onthoud deze dan. Goede kans 
dat je hier een mosselbank 
vindt. Vis overigens niet op, 
maar juist enkele meters naast 
zo’n mosselbank . Zo voorkom 
je dat de onder- of hoofdlijn in 
aanraking komt met de vlijm-
scherpe schelpen.

PEILHENGEL
Het uitpeilen van een stek doe 
je het best met een peilhengel. 
Die leert je meer over de bo-
dem dan een dieptemeter. Ge-
bruik een vrij stugge hengel, 
voorzien van een molen met 
gevlochten lijn erop. Gevloch-
ten lijn heeft totaal geen rek 
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zOEk HEt IN dE zIJARMEN
dat het karpervissen op de grote rivieren mooie vangsten 
kan opleveren, staat vast. toch waagt het merendeel van 
de karpervissers zich er niet aan. Veelgehoorde redenen: 
veel scheepvaart, te harde stroming, constant valse 
piepen en allerlei bijvangsten. Richt je het vizier echter 
op de zijarmen en -plassen die met de grote rivieren in 
open verbinding staan, dan wordt dat al gauw een ander 
– veel lucratiever – verhaal. Riviervisser Remond van dijk 
wijst je de weg.

TEKST EN FOTOGRAFIE reMOnD van DiJk

en geeft de trillingen van het 
lood veel beter aan de hengel-
top door dan nylon. Hiermee 
kun je de bodem op je stek 
dus beter ‘lezen’ en vind je 
eerder kuilen, mosselbanken, 
steenstort of andere hotspots. 
Gebruik bij het peilen een 
niet al te licht loodgewicht, 
anders kan dit over de bodem 
gaan schuiven en krijg je een 

zaakt door de motoren 
van boten – waar zich 
voedsel ophoopt. De 
steigerpalen zijn vaak 
bezaaid met driehoeks-
mosseltjes en daar zijn 
karpers gek op. Maar 
pas wel op: blijf altijd 
in de buurt van je 
hengels. Een gehaakte 
karper die eenmaal 
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Onze grote rivieren en aangetakte zijarmen herbergen 
een schitterend bestand aan karper.

SNOWMAN, MAAR DAN DE GOEDKOPE VERSIE
Er is een goedkoop alternatief voor de ‘gangbare’ snowman met een 
fluor pop-up. Wat heb je nodig: een paar van die gele schuim 
oordopjes. Knip deze in de gewenste vorm, zoals die van een 
grote maïskorrel. Stop deze pop-up ‘imitatie maïskorrel’ in 
de boiliedip voor extra geur en monteer hem boven je boilie 
op de hair. Je haakaas geeft nu een sterk visueel en geursig-
naal af, waar de karper enorm door wordt geprikkeld.

onnauwkeurig beeld. Kies 
voor een plat wartellood van 
minimaal 100 gram.

HOtSPOtS
Is er in de zijarm waar je wilt 
gaan vissen een haven(tje) 
of aanlegsteiger aanwezig, 
probeer het hier dan zeker ook 
eens. Vaak zijn hier kuilen in 
de bodem te vinden – veroor-

een steiger heeft bereikt, 
is een zo goed als verspeelde 
karper. Andere goede stekken 
die je in zijarmen vindt zijn 
overhangende bomen, eiland-
jes, uitlopende rietkragen en 
taluds. Karpers zoeken onder-
aan zo’n talud vaak naar wat te 
eten: het natuurlijke voedsel 
rolt hier naar beneden en 
hoopt zich daar op. Drop dus 
ook je boilies onderaan zo’n ta-
lud. Heb je eenmaal een aantal 
mooie stekken gevonden, dan 
kan het voeren beginnen.

GROOt AAS
De ene visser zweert bij 
voorvoeren, de ander vindt het 
geldverspilling en vist liever 
‘instant’. Het kan allebei, maar 
als het enigszins kan kies ik 
zelf toch voor minimaal twee 
tot drie dagen voorvoeren. 
Maïs is een goedkoop en 
geweldig aas om een stek op te 
starten, maar voer in de dagen 
erna alleen nog met (grote) 
boilies en grote pellets. Wat de 
voerhoeveelheden betreft: ga 

Gebruik lekker groot aas om de witvis het nakijken te geven.

Rechts de stromende rivier, links 
een stilstaande zijarm. Vanaf 

de herfst trekt de rivierkarper 
 massaal zulke putten in.
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niet gelijk als een gek lopen 
strooien. Begin bijvoorbeeld 
met een paar kilo maïs ver-
spreid over een ruim gebied 
en schakel daarna over op zo’n 
een tot anderhalve kilo boilies 
per voerbeurt. De maïs moet 
je overigens eerst een nachtje 
laten weken in een emmer 
met water en daarna een half 
uurtje laten koken. Wanneer 
een stek eenmaal goed loopt, 
kun je altijd nog zwaarder 
gaan voeren. Andersom gaat 
nou eenmaal niet.

VOERPRAAt
Kies vanwege de witvis voor 
groot aas: minimaal een 24 
mm knikker of anders twee of 
zelfs drie kleinere boilies op je 
hair. Karpers hebben er totaal 
geen moeite mee en je vangt 
er een stuk minder witvis 

door. Meestal vis ik één hengel 
met een snowman presentatie 
van een 24 mm boilie met een 
roze 15 mm fluor pop-up er-
boven. Dit brengt extra visuele 
attractie teweeg (zie kader pag. 
35). Vis je liever met particles, 
dan zijn tijgernoten een goede 
keuze. Tijgernoten zijn aardig 
witvisbestendig omdat ze 
voor brasem, winde en voorn 
simpelweg te hard zijn om te 
kraken.

SERIEUzE HOOFdLIJN
Hengels met een testcurve van 
minimaal 2,75 lbs volstaan 
prima voor deze visserij. Ook 
sterke molens met minimaal 
40/00 mm schuurbesten-
dige lijn zijn geen overbodige 
luxe in de woestenij langs de 
rivier. Indien er veel mosselen, 
stenen of andere obstakels aan-

wezig zijn, mag je de hoofdlijn 
best nog wat dikker nemen. Ri-
vierkarpers kennen vaak geen 
of heel weinig hengeldruk 
en zullen daardoor echt niet 
zo snel van een wat dikkere 
lijn schrikken. Als onderlijn 
volstaat een 20 tot 25 cm lange 
combi-rig, waarvan de laatste 
3 cm voor de haak van de 
coating ontdaan is. Mijn advies 
is om wel een line-aligner te 
gebruiken. Zo’n stukje krimp-
kous over het haakoog zorgt er-
voor dat de haak gemakkelijker 
in de karperbek kan draaien 
en dus beter prikt. Voor wat 
betreft het lood volstaat een 
gewicht tussen de 100 en 140 
gram. Maak verder gebruik van 
een visveilige loodmontage, 
waarbij de vis na lijnbreuk het 
lood en de montage meteen 
kwijt is.

kEIGOEd
Op veel plekken langs rivieren 
stuit je op stenen en basalt-
keien oevers. Losse steunen 
krijg je dan vaak met geen 
mogelijkheid de grond in, 
zodat je bent aangewezen op 
een rodpod. Kies bij voorkeur 
voor een zware, stabiele roest-
vrijstalen rodpod die wijd op 
zijn poten staat. Die harde on-
dergrond is meteen een goede 
reden om een grote, dikke 
onthaakmat mee te nemen – 
al is dat tegenwoordig geluk-
kig vanzelfsprekend onder ons 
karpervissers. Pak je hengels, 
zoek die zijarmen langs de 
grote rivieren en probeer het 
komende maand zelf eens! 

VLIJMSCHERPE 
HAAKPUNT
Zorg altijd voor een vlijmscherpe 
haak. Rivierkarpers hebben door 
het kraken van de mosseltjes en 
rivierkreeftjes vaak harde, taaie 
bekken. En een scherpe haak 
pakt nou eenmaal beter vlees. 
Controleer daarom na het bin-
nendraaien van de hengels altijd 
de haakpunt. Tijdens het binnen-
draaien komt die immers nog wel 
eens in contact met basaltkeien. 
Is de haakpunt bot of beschadigd, 
monteer dan gelijk een nieuwe 
onderlijn. De eerstvolgende 
aanbeet kan immers maar zo je 
nieuwe recordvis zijn. En die wil 
je echt niet mislopen door een 
botte haak!

Op zandstrandjes volstaan losse steunen. Op de keien is een stevige rodpod een must.

Legaal nachtvissen in de herfst: dat kan aan de grote rivieren.

RECTIFICATIE
In het artikel van Raymond 
Hakkert (augustus nummer) 
stond een aankondiging van het 
karperboek Woord van Zwijgen 
II, dat dit najaar uit zal komen. 
Daar stond een verkeerde cover 
afgebeeld. Hier dan de enige 
échte voorkant van Woord van 
Zwijgen II!


