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• karpervissen

ok ík heb jarenlang 
‘s nachts in een 
tentje achter mijn 

hengels gebivakkeerd. Tot een 
paar jaar geleden, toen ik mijn 
‘drive’ voor deze visserij ver-
loor. Vooral die eeuwige volks-
verhuizing van en naar de 
waterkant was de druppel die 
de emmer deed overlopen. De 
passie voor vriend karper ben 
ik echter nooit kwijtgeraakt. 
Vandaar dat ik rond diezelfde 
periode het actieve struinend 

‘BACK TO BASIC’ 
MET PASCAL KIK

Zoeken, vinden, voeren, vangen
Hoewel het ‘statische’ boilievissen zeker zijn charme 
heeft, is het aanschaffen van zo’n hele set een aardige 
investering – zeker voor de jeugd. Bovendien is het een 
misverstand dat je alleen met zo’n hele batterij aan 
hengels en langdurige vissessies succesvol op karper 
zou kunnen vissen. In dit artikel laat Pascal Kik je 
zien dat effectief karpervissen ook struinend met zeer 
weinig materiaal en korte sessies erg effectief is. Pascal 
neemt je mee terug naar de eenvoud: back to basic!

TEKST EN FOTOGRAFIE pasCaL kik

vissen weer heb opgepakt – 
en met succes. Het vormt de 
aanleiding voor dit artikel, 
waarin ik jullie – en dan 
vooral de jonge lezers – 
wil inspireren om ook 
eens wat vaker achter de 
statische hengels van-
daan te komen. Maak 
kennis met een van de 

spannendste, eenvoudigste 
en goedkoopste manieren van 
het karpervissen. Een visserij 

die op een of andere 
manier in de vergetel-
heid is geraakt, zowel bij 
de volwassenen als bij de 
jeugd.

WAT IS STRUINEN?
Bij het struinend karpervis-
sen gaat de visser actief 
opzoek naar de vis. Dat 
gaat bij mij nog een stapje 
verder dan het traditionele 
‘penvissen’, waarbij je in 
feite wacht tot de vis op 
je voerplekje belandt. 
Nee, met struinen 
bedoel ik echt het 
‘jagen’: er wordt een 
groot deel van de 

tijd besteed aan langs het wa-
ter lopen/zoeken, en het aas 
gaat pas te water als er karper 
is gevonden. Het rendement 
van deze visserij wordt echt 
zwaar onderschat. En dat geldt 
ook voor het formaat van de 
vangsten. Geen visserij is 

echter zo selectief 
als het ‘jagend 

vissen’. Im-
proviseren 
en inspe-
len op het 

moment is 
daarbij een van 

de belangrijkste sleutels tot 
succes. Immers, waarom zou 

je op de bodem vissen als 
de karpers allemaal voor je 
voeten aan de oppervlakte 

liggen? Bovendien is er 
niets mooier dan oog in oog te 
staan met een karper, om deze 
daarna met succes te verleiden 
om je aas te pakken.

VINDEN = VANGEN
Het voorjaar en de zomer 
vormen de ideale jaargetijden 
voor deze ‘zoek-visserij’. Het 
warmere weer brengt de kar-
pers naar de ondiepere (oever)
zones en de hogere lagen van 
het water. Dat maakt onze 
gevinde vriend natuurlijk een 
stuk makkelijker vindbaar – 
zeker wanneer je een zonne-
bril met polariserende glazen 
op je neus hebt. Het vinden 
van de karper is misschien wel 
de belangrijkste bezigheid van 
een succesvolle karpervisser. 
Je kunt immers beter naar de 
vis toe gaan, dan wachten tot 
ze naar jou toe komen. Zeker 
als je er maar voor een paar 
uurtjes op uit trekt. Dat je 
alleen karper vangt als je aas 
in de buurt van karper ligt, 
hoeven we niemand uit te leg-

gen. Als je de karper eenmaal 
hebt gevonden, kun je in veel 
gevallen direct aan de slag en 
letterlijk het exemplaar aan-
werpen – het aas nabij de vis 
laten zakken of werpen – dat 
je er graag tussenuit pikt.

GEWOON PROBEREN
Stel jezelf in op de gouden 
regel: ‘zien is vangen.’ Denk 
niet te snel van: ‘ik zie er een 
paar hangen, maar over een 
uur liggen die er ook nog wel.’ 
Struinend vissen draait om 
momentopnames. Zodra je 
karpers spot, is dat een ‘juiste 
plek-juiste tijd-situatie’. En dat 
vraagt om assertief optreden 
en daarbij is snelheid vaak 
de sleutel. Niet dat je direct 
gehaast te werk hoeft te gaan, 
maar gepaste daadkracht is 
toch wel geboden. Voor het-

O

Vissen is in de basis niets 
meer of minder dan zorgen 
dat de vis je aasje ziet, 
voelt of ruikt en uitein
delijk pakt. Geen wonder 
dus, dat de tactiek van 
karper zoeken, vinden en 
vervolgens dat aasje in de 
buurt aanbieden zo enorm 
effectief is en zo snel tot 
resultaat leidt.

Door de mobiele uitrusting maak je 
makkelijk ‘meters’ en struin je in rap 

tempo hele watergangen af op zoek 
naar dikke ruggen en schimmen.

Oldskool meets new
skool: door een soepele 
hair op de haak te knopen, 
kun je ook struinend heel 
makkelijk met ‘hard aas’ 
vissen.

VISMETHODEN
Struinend vissen op de manier zoals in dit artikel beschreven – door je aas 
echt bij de vis te presenteren – kan op diverse manieren. Hier de meest voor 
de hand liggende:

• Freelinend: Bij het ‘freelinen’ zit er alleen een haak aan je hoofdlijn, 
en kun je direct een vlok of paar maïskorrels monteren en laten zakken. 
Door een elastiekje op de haak te zetten, kun je ook direct drijvend vis-
sen. Freelinen is een hele spannende methode, waarbij je aanslaat op het 
moment van de aasopname – die kun je met je blote oog waarnemen.

• Met de pen: De pen (dobber) is vooral handig zodra je de vis in troebel 
of dieper water probeert te vangen. En vergeet niet: ook een paar maïs-
korrels enkele tientallen centimeters onder het wateroppervlak (op half 
water) onder een pennetje kan een ware killer zijn. 

• Floater controller: Zwemt de karper te ver uit de kant om met slechts 
het gewicht van het haakaasje te kunnen 
bereiken, monteer dan 
een floater control-
ler of een drijvende 
bombetta. Die fungeert 
als werpgewicht om je 
drijvende aas op afstand 
te brengen. 

• Zelfhaaksysteem: 
Ook een vast-
loodsys-
teem (of 
zigrig-
mon-
tage) 
behoort 
tot de 
mogelijk-
heden. Een 
montage zoals 
je die bij het boilie-
vissen gebruikt. Een 
steuntje met pieper is handig, maar niet noodzakelijk zolang 
je naast je hengel blijft.

KARPERS VINDEN – PASCAL’S TIPS
1 Meters maken: Het grote voordeel van een lichte uitrusting is dat je 

mobiel bent. Baat dit slim uit door meters te maken: met een beetje 
sportvieve instelling kun je in een uurtje tijd kilometers water afspeu-
ren naar karper.

2 Sluipen: Sluip te allen tijde stilletjes en op enige afstand langs de 
oever. Niet zelden tref je plots vlak voor je voeten een karper aan, bij-
voorbeeld schooierend langs de schoeiing. Door te sluipen zul je de vis 
nu minder snel verjagen, en kun je deze in feite direct gaan proberen te 
vangen.

3 Signalen: In helder water is een groepje karpers makkelijker te ont-
dekken dan in troebel water – simpelweg omdat je de vis eerder ziet 
zwemmen. Maar zowel voor helder als troebel water geldt: signalen 
als bewegende rietstengels, aaskolken, bellenplakaten en golven van 
hoog zwemmende karper liegen nooit. 

4 Waterkennis: Vis je op een voor jou reeds bekend water, maak dan 
gebruik van je waterkennis. Besteed extra aandacht aan de plekken 
waar je al eerder karper zag of ving. Denk ook aan obstakels, zoals 
omgevallen bomen, overhangende bomen, lelievelden, en – last but 
not least – hoekjes waar het drijfvuil zich ophoopt.
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zelfde geld steekt een uurtje 
later de wind op en zakken de 
vissen weer naar de bodem. 
En dan ben je te laat. Kortom: 
heb je de karper gevonden, 
dan kun je direct aan de slag.

AAS BIJ DE VIS
De kracht van de eenvoud is 
mijn uitgangspunt. Waarom 
moeilijk doen als het ook 
makkelijk kan? Een karper 
verleiden is in feite niets meer 
of minder dan zorgen dat je 
aas nabij de vis wordt aange-
boden – en vervolgens maar 
hopen dat de smikkelaar het 
aasje pakt. Simpelheid troef 
dus. Enkel een haak op de 
hoofdlijn en puur op zicht 
‘jagen’. Wees daarbij te allen 
tijde voorzichtig als je vis 
benadert. Vermijd ‘oogcon-
tact’ met de vis en stel je 
als een ware bosjesjager 
op. Probeer geen snelle of 
onverwachte bewegingen te 
maken, ook niet met je hengel. 
Als je inwerpt, gooi dan niet 
bovenop de vis maar in de 
zwemrichting of een paar me-

ter eroverheen en sleep je aas 
vervolgens tergend langzaam 
terug naar de vis. Het is vissen 
op het scherpst van de snede.

MATERIAAL
Qua materiaal is de struinende 
visserij een van de goedkoopste 
manieren. Je hebt weinig nodig. 
Allereerst een lichte, 3.60 of 
3.90 meter lange karperhengel 
(bijv. testcurve 1,75 lb). Neem 
bij voorkeur een hengel met 
een mooie parabolische actie. 
In combinatie met een nylon 
lijn vangt zo’n hengel perfect de 
klappen tijdens de dril op. Kies 
daarnaast voor een molen in 
de 4000- of 5000-serie met 
een goed afstelbare slip, en een 
24/00 – 26/00 nylon hoofdlijn 
bij afwezigheid van obstakels. 
Op water met meer gevaren voor 
de lijn zit je met 28/00 of 30/00 
veiliger. Goede tip is om een spoel 
met 30/00 drijvende lijn te vullen 
en de andere spoel met 30/00 
zinkende lijn. Op deze manier kun 
je snel van hoofdlijn switchen: 
drijvende lijn voor het oppervlak-
tevissen, en zinkende lijn voor het 
‘zinkend vissen’. Een handzaam 
formaat onthaakmat, licht maar 
stevig landingsnet en je rugzak 
met klein materiaal, camera, aas, 
voer en genoeg eten en drinken 
completeren het geheel.

‘spooky’ overkomt. Zwem-
men de vissen die je zojuist 
hebt gevonden bijvoorbeeld 
telkens een bepaalde route 
heen en weer? Speel hier dan 
op in door op dit ‘foerageer-
pad’ wat voer te strooien 
(drijvend aas heeft daarbij als 
voordeel dat je prima kunt 
zien hoe de vis op het voer 
reageert). Voer bijvoorbeeld 
om de tien minuten een paar 
handen drijvende brokjes, 
en laat de wind het voer 
(en geurspoor) mooi naar 
of over de vis heen waaien. 
Onderschat trouwens ook 
het voorvoeren niet. Daar 
pluk je tijdens je visdag dan 
de vruchten van; simpelweg 
omdat de karper het aas dan 
sneller accepteert en eerder 
begint te azen.

TOT SLOT
‘Vele wegen leiden naar 
Rome’ en dat geldt ook voor 
het vangen van karpers. Een 
lijntje uitgooien en afwach-
ten is weliswaar relaxt, maar 
doorgaans niet de meest 
efficiënte manier van vissen. 
Beperk je daarom niet tot het 
statisch vissen, maar wees 
flexibel en ga eens actief op 
zoek. Dat kan ook in die twee 
uurtjes na het avondeten, 
die te kort zouden zijn om je 

AAS EN VOER:

VAN ALLES WAT
Karper is zowel op de bodem, tussen de bo-
dem en het wateroppervlak (op ‘half water’) 
en aan het wateroppervlak vangbaar. Houd 
hier rekening mee bij het meenemen van je 
voer en aas. Neem dus bij voorkeur zowel 
drijvend aas (hondenbrokken, kattenbrok-
ken, brood) als zinkend aas (blikmaïs, deeg, 
zinkend honden- en kattenvoer) mee. Heb 
je de karper gevonden, en komen ze maar 
niet op je drijvende voer af; schakel dan over 
op zinkend of – vaak nog beter – zwevend 
aas. Onderschat de vangkracht van een heel 
langzaam zinkende broodvlok of voorgeweekt 
hondenbrokje niet! Niet zelden wordt je aasje 
tijdens het zinken al door de vis opgemerkt en 
direct naar binnen gescoopt.VOEREN EN WACHTEN

Niet elke situatie leent zich 
ervoor om je aas direct naar 
de gevonden karper(s) te 

werpen. Soms is een beetje 
geduld bittere noodzaak, 
bijvoorbeeld als de vis nog 
te ver weg zwemt of nog te 

Vis vinden is heel 
vaak ook vis vangen. 

Brood is zowel drijvend, zwevend als zinkend in te zetten, en daarmee ideaal struinaas. Hier draait het om: de spanning van een azende vis, die je in het heetst van de strijd je aas aanbiedt.

hele boilie-uitrusting mee te 
nemen en te installeren. De 
maand augustus is een ideale 

maand om je eens te wagen 
aan deze visserij. Oh ja, en 
voordat ik het vergeet: sla niet 

té snel, maar wacht totdat 
het aas goed in de bek van de 
karper verdwijnt. Succes!


