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>> KARPERVISSEN > OBSERVEREN IS VANGEN

HERFSTKARPEREN
SUCCESVOL

>> 

Het is herfst en daarmee is de beste periode voor het 
‘statisch karpervissen’ aangebroken. Nu de warme zomer 
achter ons ligt, laat de karper zich weer een stuk beter 
vangen. Peter van der Pol geeft je deze maand wat extra 
houvast om in oktober en november goed beslagen ten ijs 
te komen. 
TEKST EN FOTOGRAFIE: PETER VAN DER POL

A ls er één onderwerp 
is waar karpervis-
sers onderling het 
vaak over hebben, 
dan is het wel de in-

vloed van het weer. Bij slechte vang-
sten is het natuurlijk makkelijk om 
het weer de schuld te geven. Of het 
daar in alle gevallen ook daadwer-
kelijk aan te wijten valt, laat ik in 
het midden. Maar dat de weersom-
standigheden grote invloed hebben 

Observeren 
is te leren 

en levert je 
gegarandeerd 

meer vis op

op het gedrag van Cyprinus carpio 
staat als een paal boven water. Kar-
pers reageren snel op weersveran-
deringen. 

NAT EN WINDERIG
De zomermaanden vormen door-
gaans niet de beste periode voor de 
karpervisser. Het water is dan warm 
en het zuurstofgehalte aan de lage 
kant. Overdag een vis vangen is dan 
meestal lastig – ’s nachts is in de zo-

mer echt het aangewezen moment 
om toe te slaan. In de herfst is dat 
echter weer een heel ander verhaal. 
Dit is een uitstekende periode om 
de karpers ook overdag te belagen. 
Op 21 september begint de astro-
nomische herfst, en dat is meestal 
het startsein voor een daling van de 
watertemperatuur – warme, lange 
nazomers uitgezonderd. De nachten 
worden kouder en het weerbeeld 
verandert. Nat en winderig, soms 
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al guur. Karpers maken zich nu op 
voor de winter: ze gaan meer eten 
dan normaal. Wind en regen zor-
gen bovendien voor meer zuurstof 
in het water en dat kan ware vreet-
buien teweegbrengen. Het is dus 
zeker de moeite waard om je regen-
pak aan te trekken en het herfst-
weer te trotseren.

OBSERVEREN
Observeren – oftewel het lokalise-
ren van de karper – vormt in mijn 
visserij eigenlijk het allerbelang-
rijkste onderdeel. Het klinkt ook lo-
gisch: ‘als ze er niet zitten, dan vang 
je ze ook niet’. Maar hoe kom je er 
nu achter of er wel of geen karper 
op of rond je stek zwemt? Observe-
ren is het sleutelwoord; en ieder-
een kan zich dit eigen maken. Be-
gin met observeren op de kleinere, 
afgesloten wateren. Die zijn over-
zichtelijk en vormen een prima 
leerschool. Maak bij aankomst aan 
de waterkant eerst een inschat-
ting van stekken waar zich kar-
per op zou kunnen houden. 
Dit zijn de op het oog in-
teressante plekken als 
overhangende takken 

en lelievelden; bij voorkeur langs 
de oever waar een zuidwestenwind 
op staat te blazen. Vervolgens be-
kijk je deze plekken zorgvuldig: zet 
je de polaroid zonnebril op en loe-
ren maar.

VINDEN IS VANGEN
Speur het water af op zoek naar kar-
peractiviteit. Bellenplakkaten of 
springende c.q. ‘rollende’ karpers 
zijn natuurlijk een overtuigend sig-
naal voor de aanwezigheid van vis. 
Het is dus zaak om niet de eerste de 
beste mooie stek domweg aan te 
voeren en te bevissen. Het draait al-
lemaal om het vinden van de vis. 
Als je dit spelletje door krijgt, zal je 
merken dat je vaak al snel vis vangt. 
Door je aas constant in de buurt 
van karpers aan te bieden, worden 
je kansen op een aanbeetsimpel-
weg aanzienlijk vergroot en gaat 
het rendement dus omhoog. Deze 
manier van vissen – zoeken naar en 
het herkennen van karperactiviteit 
– is echt iets waar je een oog voor 
moet ontwikkelen. Ik houd mijn 
ogen vrijwel constant op het water 
gericht en weet uit ervaring dat een 
enkele karper die zich verraadt, kan 
leiden tot de vangst van een hele 
serie vissen.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ik zal een voorbeeld geven uit 
de praktijk. Enkele jaren gele-

den viste ik met een goe-
de vriend op een water 

in Frankrijk. De vang-
sten waren rede-

lijk, maar ik 
had het ge-

voel dat er 

nog veel meer uit te halen viel. Op 
de derde dag draaide de wind naar 
het zuidwesten en trok deze steeds 
meer aan. Enkele honderden meters 
rechts van onze stek lag een grote 
baai waar de wind steeds harder 
in begon te blazen. Als een reiger 
ben ik daar toen aan de oever gaan 
staan om met al mijn zintuigen op 
scherp de baai in de gaten te hou-
den. Mijn verwachting kwam uit. 
Een grote karper liet zich zien door 
met kop en schouders uit het water 
te komen. Even later weer, exact op 
dezelfde plek.

JUISTE PLEK, JUISTE TIJD
Ik twijfelde geen moment, draaide 
de hengels binnen en voorzag deze 
van vers aas en PVA-zakken. Twee 
hengels voer ik direct uit naar de 
plek in de baai waar even daarvoor 
de karper uit het water kwam, kort 
daarna liep de eerste hengel al af. 
Ongelofelijk, een fantastisch mooi 
geschubde spiegelkarper van bijna 
twintig kilo! Zomaar een voorbeeld 
van de kracht van goed observeren. 
Karpers zijn over het algemeen be-
reid om een grote verscheidenheid 
aan aas tot zich te nemen. Staar je 
dan ook niet blind op een bepaald 
merk boilie, een bepaalde smaak of 
geur van het aas. Geloof me: de ba-
sis ligt in het observeren en lokali-
seren. Juiste plek, juiste tijd.

EENVOUD
Met de herfst hebben we een mooie 
periode voor de boeg. En als je vist 
waar de karpers liggen, heb je de 
helft al gewonnen. Houd de weers-
omstandigheden in de gaten en 
kies de juiste momenten. Bij har-
de zuidwestenwind of veranderin-
gen in het weerbeeld kun je er ver-
gif op innemen dat de vissen echt 
los gaan. Gebruik daarnaast attrac-

tief aas met extra geur of kleur 
en maak het qua rigs en 

systemen verder 
niet te moeilijk. 

Doeltreff end-
heid zit hem 
in de een-

voud. Regenpak 
aan, hengels inladen en 
vissen maar. Succes!

>> AMINOL
Over geurtjes en kleurtjes is natuurlijk veel te vinden 
in de bladen en op internet. De hengelsportzaken lig-
gen tegenwoordig vol met � avours en dips. Aminol is 
daarbij het enige product dat ik regelmatig gebruik om 
mijn boilies wat extra’s mee te geven. Aminol is een 
restproduct uit de visindustrie en kort gezegd gewoon 
vloeibaar eiwit. Karpers kunnen aminozuren goed waar-
nemen en ze reageren hier ook op. Aminozuren worden 
door de vis geassocieerd met voedsel, en dat is precies 
de link die we willen leggen. Aminol is een bruin/grijze, 
vloeibare substantie en ruikt erg zoet. Je kunt dit over 
je boilies heen gooien, een dagje in laten trekken en zo 
creëer je een super attractief aasje.

>> IMITATIE-AAS
Ik ben een groot fan van felgekleurde, plastic imitatie-
aasjes en pas die veelvuldig toe boven mijn boilie. Kar-
pers gebruiken verschillende zintuigen bij het zoeken 
naar voedsel. Onder meer hun ogen, waarmee ze op 
zicht azen. Het water in Nederland wordt op veel plaat-
sen steeds helderder zodat de gekleurde stukjes plastic 
aas dus extra opvallen. Zonder moeite pikt de vis deze 
opvallende aasjes er tussenuit. Ik ben honderd procent 
overtuigd van de aantrekkingskracht van opvallend ge-
kleurd aas. Zelfs op wateren waar behoorlijk veel wordt 
gevist, zal je versteld staan hoe karpers soms blijven 
reageren op gekleurd aas. Ook al ligt er veel voer, zijn 
de vissen verzadigd of gewoon niet in de stemming om 
te eten; dan kan een kleurtje toch de doorslag geven. 
Houd het qua onderlijn en montage lekker simpel: een 
gevlochten en soepele onderlijn volstaat in bijna alle 
gevallen. Een lange onderlijn (minimaal 20 cm) behoudt 
op zachte bodems bij het wegzakken van het lood nog 
genoeg ruimte voor de aasopname. 

Geef je ogen 
goed de kost en 

speur het water af 
naar activiteit van 

karper
(foto: Frank Pizon) 

HET IS ZAAK OM 
NIET DE EERSTE DE 
BESTE MOOIE STEK 
DOMWEG AAN TE 
VOEREN EN TE BEVIS-
SEN, MAAR DE VIS 
EERST TE VINDEN

Een felgekleurde plastic maïskorrel boven je boilie kan 
wonderen doen.Een polaroidbril vermindert de weerspiegeling van het wateroppervlak en geeft je 

een beter beeld van wat er zich onder de waterspiegel afspeelt. 


