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BOOTVISSEN 
ZONDER EIGEN 

BOOT
Bootvissen op karper zit in de lift. Want zeker op de grote 
Nederlandse watersystemen gaat er zo een wereld voor 
je open. Heb je geen boot? Die kun je gewoon huren. Hét 
Visblad monstert op de Nieuwkoopse Plassen aan bij de 

'huurders' Robin en Jasper Smit.
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'Met een 
huurboot heb 

je wel de lusten 
van het bootvis-
sen, maar niet de 

bijbehorende 
lasten'

Valse piepjes voorkom je door de beetverklikkers niet te ge-
voelig in te stellen en met een ietwat slappe lijn te vissen.
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Krap zitten op een 
wankel, schomme-
lend schuitje. Dat is 
het eerste waar je 
vaak aan denkt bij 

het vissen vanuit een huurboot. Die 
gedachte gaat echter direct over-
boord zodra we bij de neven Robin 
en Jasper Smit aanmonsteren. Op 
dit stabiele platform dat is voor-
zien van rubbertegels heb je genoeg 
ruimte genoeg om met vier of vijf 
man te zitten. Het lijkt eerder op 
een varende steiger dan een boot. 

GROOT BEREIK
De voorsteven is voorzien van een 
ruime overkapping met twee vaste 
bedden, dus je bedchair kun je thuis 
laten. Slaapzak en kussen mee, en 
je nachtrust is gegarandeerd – voor 
zover de aanbeten dat uiteraard 
toelaten. En eigen stoeltjes, anders 
lig je de hele dag 'binnen' op bed. 
Moeilijk varen met zo’n bootje? 
“Welnee”, zegt Robin (22). “Dat valt 
enorm mee. Het is fijn als je wat er-

varing hebt, maar dat is niet nood-
zakelijk. Je hebt ook geen vaarbe-
wijs nodig. Het is bovendien een 
platte boot, dus je kunt overal ko-
men. Ook op ondiep water.” Daar-
mee noemt hij meteen een van de 
grootste voordelen van het boot-
vissen. “Zo’n boot is super voor de 
grote waterstelsels”, vult Jasper (22) 
aan. “De Biesbosch, de Friese me-
ren, veenplasgebieden zoals Nieuw-
koop, Vinkeveen en Loosdrecht, de 
Randmeren. Je komt op stekken 
waar je anders nooit zou komen. Je 
hebt een ontzettend groot bereik. 
En vang je een nacht niks, dan ver-
kas je gewoon. Steekstokken los en 
varen maar”

EIGEN KEUZE
Dat betekent dat hij thuis op Google 
Earth al bekijkt op welke strategi-
sche plek hij de boot gaat neerleg-
gen. Voor de duidelijkheid: je huurt 
niet een boot die al op een bepaald 
water ligt, maar kiest zelf het water 
uit waar je wilt gaan vissen. Je haalt 

de boot op bij www.karperbootver-
huur.nl, hangt de trailer achter de 
auto en rijden maar. Tegen een ex-
tra vergoeding kun je de karperboot 
ook aan de voordeur laten afleveren. 
Het spreekt voor zich dat als je gaat 
vissen je VISpas en eventueel een 
Nachtvis- en/of Derde Hengeltoe-
stemming in orde zijn.

RUBBERBOOTJE
Jasper en Robin hebben dit septem-
berweekend gekozen voor een stek 
op de Zuideinderplas van Nieuw-
koop. Het betreft een knooppunt 
waar diverse zijtakken van het plas-
sengebied bij elkaar komen. Op al-
lerlei plekken – bij leliebedden, op 
kruisingen en koppen van rietkra-
gen – hebben ze een montage uit-
gevaren. “Het is wel handig om zelf 
een klein rubberbootje mee te ne-
men”, tipt Robin. “Dan kun je je hen-
gels uitvaren zonder de visboot te 
hoeven verplaatsen – al kun je de 
hengels natuurlijk ook uitwerpen.” 
Voor de rest doen Robin en Jasper 

niet al te ingewikkeld als ze een 
karperboot huren. Jasper: “Rodpods 
heb je niet nodig, die zijn aanwezig. 
Wel even opletten dat je de piepers 
en swingers binnenboord monteert 
en dan pas de rodpod op de boot-
rand zet – anders ben je je spullen 
kwijt als je wat laat vallen.” De rod-
pods kun je op de achtersteven zet-
ten, maar ook gegroepeerd aan bak- 
of stuurboord plaatsen. “Dat hangt 
af van de positie van de boot ten op-
zichte van de stek”, zegt Robin. 

GOLFSLAG EN REGEN
De boot is volgens Jasper en Robin 
redelijk golfbestendig, wat op groot 
water een pre is. “Door het hoge 
gangboord krijg je bij flinke golfslag 
niet zo snel water in de boot. En als 
het regent, loopt het water zo weg 
omdat het platform iets naar bene-
den helt”, meldt Jasper. Verder lig-
gen ze het liefst met de ‘punt’ van 
de boot in de wind. “Dan schom-
melt-ie het minst.” Het is goed toe-
ven op de plas. Af en toe passeren 
wat skiffs en andere sportieve roei-
boten, dagjesmensen in sloepjes, 
en zelfs een karpervisser – ook in 
een visboot. “Die zie je steeds meer”, 
zegt Jasper. “Verderop, richting 
Noorden, liggen er ook een paar. 
Daar was het naar onze smaak te 
druk, daarom liggen we hier.”

GEEN EIGEN BOOT
Zelf talen ze niet naar een eigen 
karperboot. “Mooi hoor, een eigen 
boot. Maar het is ook een heel ge-
doe”, meent Jasper. “Als je er een 
hebt, ‘moet’ je hem ook gebruiken. 
Plus dat er ook nog stalling, on-
derhoud en verzekering bij 
komt. Ze zeggen niet voor 
niets: koop een boot, werk 
je dood.” “Met huur heb je de 
lusten, niet de lasten. Een week 
op vakantie is duurder”, vult Robin 
aan. Op vakantie met de karperboot 
kan trouwens ook. “Je kunt er overal 

mee naartoe. De boot huur je inclu-
sief trailer. Waar jij stopt, daar ga je 
vissen. Dat kan ook in Frankrijk zijn: 
Lac du Der, Oriënt of Madine bij-
voorbeeld.”  

STEKKEUZE
In de lucht is het een komen en 
gaan van vliegtuigen – we zitten 
pal onder een aanvliegroute van 
Schiphol – maar het is toch vooral 
het geroep van ganzen, een reiger 
en de schelle piep van een ijsvogel 
die de stilte doorbreken. Verder is er 
van menselijke aanwezigheid niet 
veel te merken. Robin: “Als je zou 
willen, kun je echt in the middle of 
nowhere gaan liggen. Is ook mooi, 
maar wij laten onze stekkeuze voor-
al afhangen van waar we de vis ver-
wachten.” Daarom liggen ze hier. 
“Toen we in deze kom aankwamen, 
zagen we direct een grote boeggolf.”

GEEN SPECIALE HENGELS
Qua materiaal hoef je niet moeilijk 
te doen op een karperboot. “Mijn ad-
vies is om vooral niet te veel spullen 
mee te nemen”, zegt Jasper. “Hen-
gels en molens uiteraard, alles om je 
rigs in orde te maken, aas, een gas-
stelletje om eventueel je potje te ko-
ken. En een lampje! Het platform 
ligt namelijk net wat hoger dan 
het slaapgedeelte. Zonder ex-
tra verlichting zou je kun-



nen struikelen als je 
bij een run nog half 
slaapdronken door de 

boot heen stommelt.” 
Volgens Robin zijn kor-

tere hengels op de boot 
wel gemakkelijker te hante-

ren. “Ook als je de vis met het rub-
berbootje gaat halen. Maar voor het 
drillen is een langere hengel weer 
fijner zodat je de vis onder de boot 
vandaan kunt houden. Voor deze 
visserij zou ik in ieder geval geen 
speciale set hengels aanschaffen.” 
Lichter vissen kan vaak wel vanaf 
de boot. Jasper: “Je kunt je met de 
boot vaak wel veel beter positione-
ren ten opzichte van obstakels.”

VALSE PIEPJES
Tot op heden zwijgen de beetmel-
ders, op wat valse piepjes na. Dat 
laatste hoort volgens de neven wel 
een beetje bij deze visserij. “Een 
boot schommelt altijd ietsje heen 
en weer”, zegt Jasper. Maar daar is 
met wat handigheidjes zeker iets 
aan te doen. “Zet om te beginnen je 
beetverklikkers op de minst gevoe-
lige stand. Verder vissen wij met 

een ietwat slappe lijn. Zou je dat 
niet doen, dan word je gek van het 
gepiep.” Om wind, andere boten en 
stroming zo min mogelijk vat op de 
lijn te laten krijgen, vissen ze boven-
dien met een gewichtje op de lijn 
dat deze pal voor de boot op de bo-
dem drukt.

MEERDERE VOERSTEKKEN
Qua aas hebben Robin en Jasper 
een strategische keuze gemaakt. 
Robin: “We gebruiken bijvoorbeeld 
geen super attractieve boilie! Ze-
ker op grote watersystemen wil 
je geen grote scholen brasem heb-
ben die zich op je stek verzamelen. 
En je moet ook uitkijken dat je niet 
te veel vismeel in je aas hebt, want 
dan kun je veel last van kreeften 
krijgen.” Als het gaat om voerstrate-
gie, heeft een karperboot ook grote 
voordelen. “Wij voeren meestal tot 
wel acht verschillende stekken aan. 
Dan vissen we een dag en een nacht 
op een stek. De andere stekken hou-
den we ondertussen bij. Zo komen 
we vanzelf op een of meer produc-
tieve stekken uit. Zeker als we een 
week lang op een water zitten.” 

AFROOMTACTIEK
Op de huidige stek vangen ze (naar 
later blijkt) niks, maar de een paar 
honderd meter verderop aangevoer-
de stek produceert in de nacht die 
op dit interview volgt wel vis. De 
volgende ochtend appt Robin ons 
een foto van een langgerekte, zwak 
beschubde spiegel. Minimaal een 
dertigponder, maar dat kunnen de 
neefjes Smit niet met zekerheid be-
vestigen. “We zijn niet van die ki-
loknallers. Zo af en toe wegen we 
nog wel eens een vis, maar dat is 
meer om de groeicurve van de des-
betreffende vis te volgen dan om 
met een cijfer te kunnen pronken.” 
Dankzij de karperboot zijn ze hier 
op Nieuwkoop al wel eens met hun 
neus in de boter gevallen. Met vis-
sen tot ruim boven de 20 kilo. De 
laatste buffel – die 22 kilo woog – 
was ook het resultaat van hun af-
roomtactiek. Robin: “We hadden al 
lekker vis gevangen op de ene stek, 
maar gingen toch nog even naar 
een ander putje dat we hadden aan-
gevoerd. Binnen een half uur had-
den we die vis op de mat. Die lag ge-
woon al op ons voer.” 
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Korte(re) 
hengels zijn bij 
het bootvissen 

gemakkelijker te 
hanteren
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