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aat een kano te 
water en er gaat een 
nieuwe wereld voor 

je open. Dat betreft niet al-
leen vistechnische voordelen. 
Vissend vanuit de kano ben 
je nog meer met de natuur 
verbonden dan wanneer je 
vanaf de kant vist – je maakt 
er nu onderdeel van uit. Zo 
kun je de vissen vanuit de 
kano geruisloos benaderen; 
soms zelfs tot op enkele me-
ters. De ruimte en rust ervaar 
je ook boven water. Bijvoor-
beeld door de kiekendief die 
vlak over je hoofd scheert of 
het ijsvogeltje dat langs komt 

flitsen. De extra dimensie die 
dat aan je visserij toevoegt is 
eigenlijk niet te beschrijven, 
maar moet je gewoon een 
keer zelf ervaren.

ONDIEP WATER
Mijn visserij in het voorjaar 
concentreert zich voorname-
lijk op het Drontermeer en de 
Noordelijke randmeren. Deze 
bestaan uit een drietal meren; 
het westelijk gelegen Ketel-
meer (3500 ha), het oostelijk 
gelegen Zwarte Meer (1700 
ha) en het zuidelijk gelegen 
Vossemeer (400 ha). De 
vaargeulen zijn hier gemid-

deld zo’n 3,5 meter diep, 
maar daarbuiten is het vaak 
gelijk al zeer ondiep. Zo staat 
er op zo’n tien meter buiten 
de vaargeul vaak maar één 
meter water – en soms zelfs 
nog minder. Dit is over het 
algemeen te ondiep om een 
bootje met buitenboordmotor 
te kunnen gebruiken. Deze 
ondiepe stukken water en de 
oeverzones, die in het voorjaar 
snel opwarmen, bevis ik dus 
vanuit de kano.

NATUURLIJKE FUIK
De karpers scharrelen in het 
voorjaarszonnetje graag langs 
de rietkragen in de oeverzone. 
Daar gaan ze op zoek naar 
slakjes en muggenlarven om 
alvast wat aan te sterken voor 
de aanstaande paaiperiode. 
Langs deze rietkragen kun je 
de karpers mooi onderschep-
pen. Met name de uitlopers 
van zo’n rietkraag of rietei-
landjes zijn goede stekken. 
Deze werken als een soort 

natuurlijke fuik: de karpers 
die bij zo’n uitloper komen, 
worden min of meer gedwon-
gen hierom heen te zwem-
men als ze de rietkraag verder 
willen volgen. Wanneer je op 
dit soort plekken dus wat voer 
en je haakaas neerlegt, maak 
je een goede kans om karper 
te haken!

ZWEMTUNNELS
Zodra de zon de watertem-
peratuur flink heeft doen 
stijgen, vormen zich op 
de ondieptes vaak enorme 
wiervelden. Zo’n wierveld 
is voor de karpers één groot 
luilekkerland. Ze liggen er 
te zonnebaden en happen zo 
nu dan wat lekkers uit het 
wier. In deze wiervelden kun 
je zogenaamde zwemtunnels 
aantreffen. Deze ‘tunnels’ 
in het wier ontstaan doordat 
karpers steeds dezelfde routes 
nemen om van A naar B te 
zwemmen. Dit zijn dus ook 
erg aantrekkelijke plekken om 

je aas aan te bieden. Aange-
zien de karpers naar mijn idee 
niet echt azen in zo’n tunnel, 
ze gebruiken deze vooral om 
zich te verplaatsen, vis ik daar 
graag met een klein fluor 
pop-upje. Zo’n klein, opval-
lend en net boven de bodem 
zwevend aasje wordt tijdens 
het zwemmen vaak toch even 
snel meegepikt.

RONDE KUILEN
Tijdens mijn sessies op de 
eerdergenoemde wateren, 
kwam ik ook nog een ander 
soort hotspot tegen. Op de 
stukken water die ik bevis, 
heb ik ook regelmatig grote, 
ronde kuilen in de bodem 
aangetroffen. Deze gaten 
van ongeveer één meter in 
doorsnede zijn vaak een 
centimeter of 25 dieper dan de 
omliggende bodem. Daarbij is 
die laatste doorgaans hard van 
structuur, terwijl de bodem 
van zo’n kuil vaak zacht en 
met een dikke laag slib bedekt 
is. Een aantal malen trof ik 
in zulke kuilen grote hoeveel-
heden muggenlarven aan. 

Bovendien waren er duidelijk 
hapgaten in de bodem zicht-
baar. Een teken dat karpers 
deze plekken regelmatig 
bezoeken op zoek naar een 
lekker hapje. Tref je zo’n kuil 
aan op je stuk viswater, dan 
zou ik hier zeker een hengel-
tje bij leggen.

LICHT VOORDEEL
Op open plekjes tussen het 
wier vis ik met een standaard 
rig – in mijn geval een lead 
clip systeem (zie tekening). 
Daarbij maak ik gebruik van 
een langwerpig loodje van 
40-50 gram. Zo licht vissen 
is mogelijk omdat ik mijn 
lijnen niet uitwerp, maar 
uitloop in het ondiepe water. 
Op de stek druk ik het lood 
bijna helemaal in de grond, 
zodat de haak bij een aanbeet 
toch goed prikt. Het voordeel 
van een licht loodgewicht is 
dat de vis tijdens de dril rap 
naar boven komt. Daardoor 
zal hij zich minder snel vast 
zwemmen in het wier. Vis ik 
echt tussen het wier, dan biedt 
een zogenaamde chod-rig 

KANO AVONTUREN

• karpervissen

Brede rietkragen, ondiepe zandplaten en wiervelden 
zijn in het voorjaar bijzonder interessante stekken. 
Deze zijn vanaf de kant soms echter vrijwel niet te 
bereiken, laat staan te bevissen. In plaats van je boeltje 
te pakken en gedesillusioneerd af te druipen, laat 
Remond van Dijk in zo’n geval zijn Canadese kano te 
water om het avontuur tegemoet te varen.
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RIETSTENGELS
Om mijn stekken te markeren – een kuil in de bodem is immers niet zo ge-
makkelijk terug te vinden – maak ik gebruik van rietstengels. Zo’n stengel 
druk ik op een metertje achter mijn stek de grond in. Door op die manier  
te werk te gaan, kun je bijvoorbeeld ook in het donker je rigs nauwkeurig 
op de gewenste plek terugleggen. Daarbij is het geweldig om te zien hoe 
een dikke karperrug de rietstengel nadert, die rug vervolgens onder water 
verdwijnt, waarna je beetmelder het even later uitkrijst.

Een simpele rietstengel dient om de visstek te markeren.

Met de kano worden voorheen onmogelijk 
bevisbare stekken nu opeens wel bereikbaar. 
Daar heb je dan het rijk voor je alleen!

Deze vis werd op een mooie voor-

jaarsdag van het ondiepe geplukt.

Uitlopers van rietkragen zijn goede stekken.
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• karpervissen

KSN REGIO ZWOLLE
Het idee dat er op de randmeren alleen ‘knollen’ zwemmen, klopt niet. Het merendeel van 
de karpers betreft inderdaad zogenoemde ‘torpedoschubs’ met een gemiddeld gewicht van 
zo’n 15 pond, maar er zwemmen ook karpers (en graskarpers) van een meer dan behoorlijk 
formaat! Dankzij de inzet van KSN regio Zwolle ook mooie spiegelkarpers. Zo zijn er tussen 
2000 en 2004 in de IJssel 2808 spiegels uitgezet, die van daaruit de Noordelijke randme-
ren kunnen bereiken. Veel vissen van de eerste lichting wegen nu al tussen de 30 en 40 pond! 
Tussen 2005 en 2009 zijn er in de Veluwe randmeren nog eens 1580 spiegelkarpers uitgezet. 
Mocht je in één van deze wateren een spiegelkarper vangen, maak dan een foto van de linkerzijde van 
de karper en mail deze naar contact@ksnregiozwolle.nl. Vermeld hierbij ook het gewicht, de lengte, 
vangstdatum en de globale vangstlocatie. Is het een bekende vis, dan krijg je een mailtje met alle tot dan toe bekende 
wetenswaardigheden over het betreffende exemplaar. Kijk voor meer informatie op www.ksnregiozwolle.nl.

uitkomst. Hierbij zit het lood 
onderaan de rig, zodat de 
onderlijn met haak en aas niet 
in het wier komt te liggen. 
Met een zwevend pop-upje vis 
je bovenop het wier en kun je 
ook de karpers die hier tussen 
rondscharrelen verleiden.

KLEIN PENNETJE
De wierbedden zijn ook 
plekken waar karpers graag 
bovenin het water lekker lig-
gen te zonnebaden. Een goede 

polaroidzonnebril helpt je 
deze vissen te spotten, zodat 
je ze stilletjes kunt besluipen. 
Met de kano en zelfs wanneer 
je in je zwembroek of waad-
pak voorzichtig door het water 
loopt, kun je groepjes karpers 
vaak tot op enkele meters 
naderen – en in sommige ge-
vallen zelfs gewoon aanraken! 
Doorgaans hebben ze niet 
eens door dat je vlak naast ze 
staat. Dit is het moment om 
een klein, lichtje pennetje 
met een trosje wormen of 
zoete blikmaïs voor hun neus 
te laten zakken. Dat geeft 
gegarandeerd spektakel op het 
ondiepe water! Mocht je in je 
zwembroek gaan struinen, 
trek dan wel een paar oude 
schoenen aan. De zwanen-
mosselen die op de bodem 
liggen, zijn scherper dan je 
denkt! Ik spreek uit ervaring…

Wiervelden zijn voor karpers 

één groot luilekkerland.

leadcore
rubber

50 - 60 grams 
wartellood

leadclip

gecoat onderlijnmateriaal, 
waarvan laatste 3 cm ‘gestript’.

stukje kneedbaar lood

Longshank haak # 6 - 8, 
met line-aligner

REmONd’S RIG VOOR OpEN pLEKjES TUSSEN hET WIER


