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>> karpervissen > riviervissen in het zuiden

LiMBUrGse 
Maaskarpers

>> 

Waar veel karpervissers kiezen voor een ‘makkelijker’, 
afgesloten water, vertoeft Charith Pathiranage (33) liever 
in alle rust langs ‘zijn’ Maas. Dit neemt niet weg dat hij 
degenen die de uitdaging van het riviervissen aan willen 
gaan graag op weg helpt. “Rivierkarperen is niet moeilijk, 
maar vooral een kwestie van doorzetten.”
TEKST EN FOTOGRAFIE: RAYMOND HAKKERT

B ij een trailerhelling 
langs de Maas in Lim-
burg laadt Charith zijn 
boot in voordat we 
naar de stek vertrek-

ken. zijn eersteklas visuitrusting 
wordt zorgvuldig gerangschikt over 
de boot verdeeld. “Karpervissen aan 
de Maas is een ruige visserij. dan 
merk je al snel het verschil tussen 
kwaliteit en troep. van de onder-

lijn tot je tent, alles moet tiptop in 
orde zijn”, verklaart hij zijn keuze 
voor materiaal van hoge kwaliteit. 
een snelle blik over de rivier spreekt 
boekdelen: obstakels in de vorm van 
half verzonken bomen, wiervelden 
en met keien versierde oevers.

BOOT 
dat we voor deze reportage met de 
boot op pad gaan, is geen kwestie 

De onderwater 
‘actioncam’ geeft 
een hele nieuwe 
dimensie aan de 
visserij van Boude-
wijn Margadant.

van luxe maar noodzaak. “voor het 
karperen aan de Maas in Limburg 
is een boot eigenlijk een must have. 
Je kunt hier maar op een beperkt 
aantal plekken ‘vanuit de auto’ vis-
sen. dat vind ik niet erg, want als 
rijschoolhouder zit ik dagelijks lang 
genoeg in de auto”, lacht Charith. Je 
kunt echter niet zomaar met iedere 
boot de rivier op. “de beroepsvaart 
met grote duwbakken veroorzaakt 
flinke golven. een platbodem wordt 
al snel een speelbal van het water, 
dus kies voor een grote rubberboot 
mét kiel of een degelijke polyes-
ter dan wel aluminium boot mét 
v-bodem”, zegt de ervaren rivier-
visser. de boot moet ook voorzien 
zijn van een buitenboordmotor met 
minstens 5 pk. “dan kun je ook nog 
tegen de stroom in varen. Anders 
wordt het, zeker als het rivierwater 
is gestegen, al snel penibel!”

TENT
Charith gooit het gas van zijn 6 pk 
buitenboordmotor vol open en we 
gaan op weg naar de stek. hoewel 
hij nog niet aan het vissen is, zien 
we hem tijdens de boottocht al wel 
genieten. dat is ook niet gek, want 
eenmaal op de plek van bestem-
ming lijkt het wel of we naar Frank-
rijk zijn gevaren. het grindgat dat 
in open verbinding staat met de 
Maas, ligt in een haast on-neder-
landse omgeving. zodra de boot is 
aangelegd, zet Charith eerst de tent 
op voordat hij de rest van het mate-
riaal in orde maakt. “het is broeie-
rig warm en ik ben vaker overvallen 
door het onvoorspelbare weer hier 
in Limburg”, verwijst hij naar de tijd 
dat hij als rode baret in het neder-
landse leger meerdere nachten per 
week in weer en wind langs deze ri-
vier bivakkeerde.

Karpervissen 
aan de 

Limburgse Maas 
en Maasplassen is 
een ruige en haast 

on-Nederlandse 
visserij

De Limburgse Maas en Maas-
plassen: een ruige visserij in 
een sfeervol decor.
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>> MeervaL 
en kreeFTen
De meerval is de laatste jaren 
bezig aan een sterke opmars in de 
Maas. Houd hier rekening mee bij 
je aaskeuze, anders kan je karper-
sessie uitdraaien op een meerval-
sessie. Charith gebruikt daarom 
louter boilies en tijgernoten. Met 
die eerste kun je variëren in smaak 
en grootte, terwijl de 'tijgers' 
instant werken en bijna nooit van 
je hair worden gepeuzeld door 
meerval. Daarbij zijn zoete of 
kruidige boilievarianten beduidend 
minder in trek bij de meerval dan 
vismeelboilies. Dit laatste type boi-
lie is ook favoriet bij rivierkreeften 
en Oost-Europese grondelsoorten. 
Om het die soorten lastiger te ma-
ken, voorziet Charith zijn haakaas 
van een speciale boilie-krimpkous. 
Verder gebruikt hij daarom kei-
harde boilies in de formaten 20, 24 
en 28 mm.

in De HerFsT 
Bevis ik De 
vaarGeUL, 
Die Dan aLs 
een sOOrT 
'sneLWeG' 
vOOr karper 
FUnGeerT 

Rondom zijn 
rolmarker voert 
Charith een kilo 

tijgernoten en boilies 
in 20, 24 of 28 mm 

formaat

Boilie-krimpkous beschermt je aas tegen 
rivierkreeften.Breng vanwege de zuigende werking van voorbijvarende schepen regelmatig wat voer op je stek.

Zoete of kruidige boilies en tijgernoten zijn voor de Maas hét aangewezen aas en voer. Hoewel de Maasvisserij niet gemakkelijk is, maakt het formaat van de vissen deze zeker de moeite waard. 

EXTRA STEK
Als het kampement staat, legt de 
Limburger met behulp van zijn boot 
eerst een extra stek aan. “in een 
oude geul die dwars door dit grind-
gat loopt, staat een paar meter wa-
ter. daar, buiten de stroming van de 
rivier, liggen de karpers graag.” ver-
spreid rondom zijn rolmarker voert 
Charith een kilo tijgernoten en boi-
lies. “dit voer laat ik vannacht rus-
tig zijn werk doen en pas morgen-
ochtend leg ik hier een extra hengel 
op”, licht hij zijn tactiek toe. dat 
heeft ook met de regels rondom het 
nachtvissen op de Maasplassen te 
maken. van twee uur na zonsonder-
gang tot een uur voor zonsopkomst 
mag er niet worden gevist. Op veel 
plekken langs de Maas is nachtvis-
sen echter wel toegestaan – check 
www.visplanner.nl voor de nacht-
viszones – mits je in het bezit bent 
van de nachtvistoestemming.

TIJGERS EN BOLLEN
de stek waar Charith begint te vis-
sen, ligt aan de rivier. daar bevist 
hij met een hengel de rand van de 
vaargeul, op vijf meter diepte. Met 
de andere hengel vist hij dichter 
bij de oever op drie meter water. 
Per hengel gaan er twee scheppen 
boilies en tijgernoten bij om de vis 
erop te attenderen dat hier wat te 
halen valt. de montages zijn een-
voudig doch solide. naar gelang de 
sterkte van de stroming een fl ink 
werpgewicht – 100 tot 200 gram of 
zwaarder – een soepele en stevige 
40lb onderlijn en een stevige ‘wide 

gape’ haak maat 4 of 6. “die raken 
minder snel bot doordat de punt 
iets naar binnen is gedraaid. een 
longshank-model met kaarsrechte 
punt verliest op een harde rivierbo-
dem vol stenen en grind snel zijn 
scherpte.” de onderlijn wordt recht-
streeks aan de hoofdlijn van 50/00 
nylon bevestigd. “van dressuur is 
hier geen sprake. Bovendien is een 
voorslag niet handig, want op de 
voorslagknoop blijft vaak rommel 
en wier hangen.”

VOERTACTIEK
Als de hengels eenmaal op de rod-
pod liggen, voert Charith met re-
gelmaat een schep voer bij. “door 
de zuigende werking van de voor-
bijvarende schepen wordt je voer 
meegenomen in de stroming. door 
een beetje bij te voeren blijft de plek 
rondom je haakaas aantrekkelijk 
voor karper.” voor wat betreft voor-
voeren hanteert Charith al naar ge-
lang het seizoen verschillende tac-
tieken. in het voorjaar zoekt de vis 
in verband met de paai de ondie-
pere grindgaten op. door voordat je 
gaat vissen te voeren, kun je daar 
de toplaag van het karperbestand 
wat sneller tegenkomen. in het na-

jaar bevoert hij de vaargeul. “de vis 
gebruikt die als een soort snelweg 
om van A naar B te zwemmen. Als 
er door een paar dagen fl ink voor te 
voeren een gedekte tafel ligt, blijft 
de karper hier vaak nog even han-
gen.” Aangezien het onderhouden 
van voerplekken fl ink wat werk is, 
vist Charith ook regelmatig instant. 
“Aan de hand van mijn ervaring en 
een stukje ‘watersense’ kies ik dan 
een stek.” 

DOORBIJ TEN
hoe mooi en goed gekozen de stek 
waar we nu vissen ook is, er komt 
gedurende de hele sessie echter 
geen vis vanaf. Charith baalt wel 
een beetje, maar kijkt er ook weer 
niet heel erg verbaasd van op. “een 
keer blanken is hier de normaalste 
zaak van de wereld. Bovendien is 
deze bijzonder broeierige periode in 
juli niet best voor de vangsten hier. 
Maar goed: al de uren die je aan de 
rivier maakt, worden weer gecom-
penseerd door het formaat van de 
vissen die je kunt vangen. er zwem-
men hier dikke karpers van 40 
pond, 50 pond én zelfs nog groter! 
voor de doorzetters heeft de Maas 
mooie verrassingen in petto.” 
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