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Het vissen op kleine (kruis)karpertjes met de vaste 
stok is booming. Deze ‘nieuwe’ manier van witvissen 
is over komen waaien uit Engeland en krijgt in ons 
land steeds meer voet aan de grond. Wedstrijdcrack 
en wereldkampioen  Arjan Klop legt je in dit artikel de 
fijne kneepjes van het vissen op ‘commercial fisheries’ 
uit. Dat doet hij bij HSV Philips in Veldhoven.
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KLOP’S TOPTIPS 
VOOR DE VIJVER

oewel hij nog druk 
bezig is om zijn 
materiaal in orde 

te maken, strooit Arjan Klop 
(33) aan de Philipsvijver al 
met tips. Te beginnen met 
het peilen. “Je aas moet bij je 
voer liggen, dat is het allerbe-
langrijkste. Daarom breng ik 
op mijn stek eerst de bodem 

in kaart. Zo weet ik wat de 
diepteverschillen zijn en waar 
de taludjes zich bevinden.” 
Daarna kiest Klop pas met 
welke dobber hij de sessie 
start. “Om te beginnen is een 
1-grams dobber vaak prima. 
Blijkt dat je toch niet de goede 
dobber hebt gekozen, wissel 
dan ook.” Daarom peilt hij 
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Arjan Klop met een kruiskarper uit de Philipsvijver.
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ook met de tweede en even-
tueel derde hengel die hij in 
zou kunnen zetten. “Zo nauw 
luistert peilen.”

3X ELASTIEK
Klop heeft drie hengels met 
drie verschillende diktes elas-
tiek klaarliggen. “Veel mensen 
denken dat je je elastiek moet 
afstemmen op de lijndikte. 
Maar dat is niet zo. Ik kijk 
juist naar de haakmaat.” Het 
gaat Klop dus om de zoge-
naamde ‘hookhold’: “Bij haak-
maat 20-18 een hol elastiek nr. 
8, bij haakmaat 18-16 een elas-
tiek nr. 10, en bij een haakje 
16-14 een elastiek nr. 12.” Het 
gebruik van een puller of pul-
lar is ook een must. “Daarmee 
kun je tijdens de dril van een 
flinke vis het elastiek inkorten 
door eraan te trekken.” Een 
visser aan de overkant laat 
zien wat er mogelijk gebeurt 
als je dat niet kunt: een flinke 
karper maakt een pirouette 
rond een paar rietstengels.

AAS BEWEGEN
Inmiddels is Klop klaar met 
optuigen. Hij vist werkelijk tot 

gaat in de steun, handen op 
de knieën en afwachten maar. 
Dat is echter de grootste fout 
die je kunt maken. Mijn dob-
ber ligt daarom nooit stil. Je 
aas moet constant bewegen. 
Zeker op vijvers als deze waar 
druk wordt gevist. Die vissen 
zijn niet gek.”

KORTE OPSLAG
Een tweede verschil tussen 
Klop en de andere aanwezige 
vissers zit hem in de lengte 
van de opslag. De afstand 
tussen hengeltop en dobber 
bedraagt bij Klop slechts drie 
dobberlengtes. “Met een te 
lange opslag vis je niet precies 
en scherp genoeg. Dat is ook 
een fout die nog veel wordt 

– voerballen zijn op dit water 
niet toegestaan om verzuring 
van het water tegen te gaan. 
“Daar begin ik altijd mee. 
Maden lokken soms te veel 
kleine witvis.” Een mini-cupje 
dat op de hengel geklemd 
zit, wordt gevuld met vijf, 
zes korrels mais en enkele 
tientallen pellets; meer niet. 
Met een tikje tegen de hengel 
maakt Klop het cupje precies 
op de stek leeg. “Je voerplek 

moet niet groter zijn dan het 
deksel van een emmer. Door 
een vast punt aan de overkant 
te nemen, cup ik elke keer op 
dezelfde plek.” Het cupje blijft 
daarna gewoon zitten, zodat 
je met dezelfde hengel kunt 
cuppen en vissen. 

VERTICALEN
Vervolgens laat Klop zijn tuig-
je uiterst langzaam zakken. 
“De dobber moet onder de 

top hangen, het lood tot recht 
onder de dobber afzinken en 
je aas vervolgens recht onder 
het lood zakken. De maiskor-
rel op de haak vis ik nu precies 
op het voer.” De dobber heeft 
zich amper gezet of Klop tilt 
hem alweer een dobberlengte 
omhoog, om hem daarna weer 
super traag te laten zakken. 
“Met een lange opslag lukt dit 
dus niet, zeker niet als er wat 
wind staat.” Het duurt niet 
lang voordat het pennetje niet 
aan het wateroppervlak blijft 
plakken, maar door ‘zinkt’. 
Een mooie kruiskarper is voor 
even de klos. “Eigenlijk is het 
een soort verticalen, maar dan 
op karper”, vat hij zijn tactiek 
bondig samen.

AFDWINGEN
Even later krijgt Klop zelfs 
beet terwijl het aas nog niet 
helemaal is afgezonken. 
“Aanslaan is niet nodig, want 
de haakpunt is vrij”, doceert 
Klop. “De vis, zeker karper, 
zwemt zichzelf gewoon vast 
op de haak. Simpelweg de 
hengel ietsje omhoog bren-
gen is genoeg.” Verder valt 
het direct op dat Klop het aas 
niet lang in het water laat lig-
gen. “Dat doe ik omdat ik wil 
bijvoeren. Neerdwarrelend aas 
is veel attractiever dan voer dat 
doodstil op de bodem ligt. Je 
moet aanbeten afdwingen. Zie 
je dat ik alleen maar beet krijg 
als ik het aas beweeg?” De 
beten zetten echter niet door; 
het  is duidelijk witvis die het 
pennetje laat schokken. Door 
een maiskorrel in tweeën te 

gemaakt.” Dat deze wed-
strijdcrack – onlangs werd 
hij wereldkampioen met de 
nationale ploeg in Kroatië en 
pakte Klop individueel brons 
– op de kleinste details let, is 
een understatement. “Maak je 
onderlijnen exact, maar dan 
ook echt tot op de millimeter, 
even lang. Anders zit je na het 
wisselen van onderlijn op de 
verkeerde diepte te vissen.”

EMMERDEKSEL
De keuze aan aas is reuze: 
5 mm ‘softies’, maden, cas-
ters, pinkies, zoete maïs en 
miniboilies. Voordat hij aas 
aan de (verplicht weerhaaklo-
ze) haak prikt, voert Klop een 
mix van 2 mm pellets en maïs 

knippen, weet Klop een serie 
blankvoorntjes te foppen. 
Daarna trekt een serieuzere 
vis het elastiek een stuk uit 
de top; geen karper, maar een 
mooie winde.

STROMEND WATER
Dan springt de pomp in de 
Philipsvijver aan (zie kader) 
en komt er stroming in het 
water. Waar sommige leden 
van HSV Philips wat moeite 
hebben met vissen in de 
stroming, is Arjan Klop niet 
onder de indruk van een 
beetje trek in het water. “Als 
je internationaal wilt vissen, 
moet je alle omstandigheden 
aankunnen. Van stilstaand 
tot extreem snelstromend 
water.” En extreem was het op 
het afgelopen WK in Kroatië. 
“Daar gebruikten we dobbers 
die 50 gram konden dragen. 
En dan zat je enkele seconden 
na het inwerpen al weer aan 
het einde van de drift.” Het 
voer werd met behulp van 
sticky-mag – kleefmiddel dat 
samen met water, grind en 
maden tot een stevige bal die 
snel zinkt wordt gevormd – op 
de stek gebracht. “Maar zo’n 
vaart zal het hier niet lopen”, 
lacht Klop.

OP ZIJN PLEK
Bij stroming in het water 
verandert het principe van de 
visserij niet wezenlijk. “Het 
is nog steeds een kwestie van 
je aas op de voerplek blijven 
aanbieden. Je hebt echter wel 
een zwaardere dobber, en dus 
zwaarder lood, nodig om de 

Met de bait bander zet je het haakaas in een handomdraai vast in een     bait band die op de haak zit geklemd.

Bij het voorweken van pellets  hanteert 
Arjan de vuistregel: “Voor elke 
 millimeter een minuut weken.”

Met een cupje op de hengel breng je het voer steeds op dezelfde plek.

Met een puller kun je het elastiek tijdens 
de dril van een flinke vis inkorten.

op de millimeter nauwkeurig 
met een staande haak. “Nu 
komt een heel belangrijke tip”, 
zegt hij wijzend op de andere 
vissers aan de vijver. “Ne-
derlanders zijn van huis uit 
brasemvissers. Iedereen vist 
statisch. Inwerpen, de hengel 
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PILOTPROJECT
Bij HSV Philips in Veldhoven timmert het bestuur onder leiding van voorzitter Hans Dings flink aan de weg. Zo staat 
er sinds begin dit jaar een pomp in het water van de eerste vijver op het complex waar een ruim bestand aan kruis- en 
spiegelkarper is uitgezet. Deze vijver is een van de drie proefwateren waar Sportvisserij Nederland het effect van 
het mengen en beluchten van visvijvers op de activiteit van vis, gezondheid van de visstand en de waterkwaliteit wil 
aantonen.

WATERKWALITEIT
Hoewel het pilotproject nog loopt 
en het dus ietwat te vroeg is om 
al conclusies te trekken, is Dings 
bijzonder te spreken over de pomp. 
“Die is zo geplaatst dat hij stroming 
brengt in een dode hoek van de 
vijver. Daar stond het water stil 
en was de waterkwaliteit minder. 
Bovendien brengt de pomp zuur-
stof in het water. Het zuurstofge-
halte wordt zo constanter, en dat is 
vooral in de warmere perioden goed 
voor de vis.”

BETERE VANGSTEN
Het vermoeden bestaat dat de vis 
door de stroming ook actiever is, 
dus meer voedsel nodig heeft en 
zo beter en langer vangbaar blijft. 
“De uitslagen van de maandagwed-
strijden waren dit jaar in ieder geval 
beduidend beter dan de afgelopen 
jaren”, zegt Dings. Daarbij viel 
het ook op dat met de pomp aan 
veel meer vis – naast karper ook 
witvissoorten – werd gevangen. 
“De nieuwe topstek van het water 
bevindt zich achter de pomp. Daar 
werden de wedstrijden gewonnen”, 
besluit Dings.

boel op zijn plek te houden. 
Neem de dobber-lood combi-
natie zo zwaar als de stroming 
vraagt,” adviseert Klop. Daar-
bij moet je er ook voor zorgen 
dat je voer daadwerkelijk op de 
beoogde plek op de bodem be-
landt en niet meters verderop. 
Ook daarop heeft Klop het 
antwoord paraat. “Om het voer 
op de bodem te houden kies 
je voor zwaardere aassoorten. 
Mais werkt bijvoorbeeld heel 
goed. En een groter formaat 
pellets, tot zo’n 6 mm, zinkt 
ook een stuk sneller en blijft 
beter liggen.”

UITDAGING
Het gestaag opbouwen en 
continu onderhouden van de 
stek, legt Klop geen windei-
eren. Met regelmaat komt er 
vanuit het stromende water 
een fraaie kruiskarper op de 
kant. “Het is een uitdaging om 
eens wat anders te proberen, 
maar zeer zeker de moeite 
waard”, zegt hij als het elastiek 
weer eens uit de hengeltop 
wordt getrokken. Deze sessie 
maakt een paar dingen dui-
delijk: vissen op kleine karper 
of kruiskarper met de vaste 
stok is bijzonder leuk, want 
het zijn schitterende sportvis-
sen. Dit biedt perspectief voor 
andere hengelsportverenigin-
gen: want waarom zou zo’n 
karpervijver voorbehouden 
moeten zijn aan commerciële 
vijvers? En als de inrichting ter 
hand wordt genomen, is zo’n 
pomp misschien ook wel een 
goed idee.

Actief vissen en de 
dobber ‘verticalend’ 
steeds langzaam laten 
zakken is het devies op 
karpervijvers.

De pomp die als pilotproject in de Philipsvijver is geplaatst.


