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Uren wachten op een aanbeet, vissend op één stek 
kan in het late najaar berekoud zijn. Karperfanaat 
Guido Derks (20) vist dan ook graag actiever zodra 
de temperaturen dalen. Waarop moet je letten om 

de karper in dit seizoen aan de schubben te (blijven) 
komen? Met deze praktische tips van Guido vis je 

gegarandeerd verantwoord én effectief.
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SUCCESTIPS
OBSERVEER EERST, 
KIES DÁN JE STEK
Eenmaal bij het water aangekomen bege-
ven veel karpervissers in één rechte lijn 
naar de stek. Daar ploffen ze neer, pak-
ken ze hun spullen uit en maken ze het 
materiaal in orde – in het gunstigste ge-
val werpen ze tussendoor een paar vluch-
tige blikken over het water. Guido pakt 
dat evenwel helemaal anders aan. “Ik kies 
mijn stek nooit thuis al uit. Waar de vis 
zich ophoudt, kan elke keer weer verschil-
len. Ook in de koude maanden variëren de 
zwemroutes van karper regelmatig, soms 
wel van dag tot dag. Aangekomen bij het 
water laat ik mijn hengels altijd in de auto 
liggen en maak ik eerst een rondje langs 
het water. Daarbij let ik vooral op draaien-
de vis en bellenplakkaten. Soms zie je kar-
pers ook vlak langs de kant of pal onder 
het wateroppervlak zwemmen. Daar waar 
ik de meeste vis zie, begin ik met vissen.

VIS MET ZACHTE 
HENGELS
Karpervissers kiezen vaak voor een 
relatief harde en strakke hengel, zo 
constateert Guido aan het water 
en in de hengelsportzaak waar hij 
werkt. Wat ze onvoldoende beseffen 
is dat een zachte hengel meer dril-
plezier oplevert én meer controle 
biedt tijdens de dril van een karper. 
“Juist door de demping van een hen-
gel raakt een vis bij het drillen snel-
ler uitgeput”, legt Guido uit. “Met een 
stuggere hengel stuur je alleen de 
eerste zwemrichting (zie ook tip 5), 
daarna knalt de vis vaak in één run 
door de slip. Zo laat je de karper in 
feite uit aan een lijntje.”

GEBRUIK 
KLEIN AAS
Met fikse boilies van 20 mil-

limeter of meer denken veel karpervissers 
automatisch de grote vissen te selecteren. 
Vaak werkt dat juist averechts, legt Gui-
do uit. Zijn grootste karpers ving hij aan 
het kleinste aas. “Karpers herkennen boi-
lies vaak omdat ze onnatuurlijk en rela-
tief groot zijn”, legt Guido uit. “Van nature 
zijn ze kleiner aas gewend.” Guido’s advies: 
kies eens voor kleinere boilies van 12 mm 
of 8 mm of breek ze in kleinere stukken als 
haakaas. Zogenaamde particles – bijvoor-
beeld maïs of pellets – werken ook vaak 
dressuurdoorbrekend. Een paar handjes 
hiervan voeren op een stek is vaak al vol-
doende (zie ook tip 8).
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TIP 2
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CONTROLEER JE 
HAAKPUNT
Scherpe haken kunnen veel lossers 
voorkomen, maar scherpe haken ko-
pen en monteren is geen garantie 
dat je ook met scherpe haken vist. 
De minste aanraking met een steen 
of ander hard voorwerp – ook onder 
water – kan de scherpste haak in één 
keer bot maken. Daarom is het zaak 
om ook tussendoor telkens je haak-
punt te controleren. “Zet de punt op 
je nagel en controleer of de haak zich 
vastzet zonder weg te glijden”, aldus 
Guido. “Vervang hem bij twijfel door 
een gloednieuw, scherp exemplaar 
of zet hem aan met een slijpsteentje. 
Als je dat laatste doet, gooi de haak 
dan na de visdag weg. Door het slij-
pen beschadig je de coating van de 
haak, waardoor die gaat roesten.”

BEWAAK JE HENGEL(S) 
BIJ OBSTAKELS
Obstakels zijn plekken waar karpers 
graag vertoeven omdat ze hier voed-
sel en beschutting vinden. Er pal te-
genaan vissen kan dan ook lonend 
zijn. “Maar áls je het doet, doe het 
dan verantwoord”, waarschuwt Gui-
do. “Wat ik nog steeds regelmatig 
zie is dat karpervissers hun aas stijf 
tegen een duiker, brugpijler of tak-
ken onder water inwerpen, om ver-
volgens hun hengel neer te leggen 
en op hun dooie gemak een rondje 
langs het water te maken. Dat is echt 
not done. Vis je tegen obstakels aan, 
blijf dan altijd naast je hengel zitten 
en houd die scherp in de gaten. Vis 
ook met een strakke lijn zodat een 
gehaakte karper niet om het obsta-
kel heen kan zwemmen.”

HAAKSOORT IS
GEEN HALSZAAK
Wat betreft haaksoorten 

heeft de moderne karpervisser een schier 
eindeloze keuzevrijheid. “Laat je niet gek 
maken door dat enorme aanbod”, advi-
seert Guido met klem. “Alle verschillende 
typen haken hebben hun voor- en nade-
len, maar slechte haken verkoopt een fat-
soenlijke winkelier niet meer.” Met een 
standaard haaktype als de wide gape zit je 
volgens Guido vrijwel altijd goed. Een zo-
genaamde curved shank draait iets snel-
ler in bij het zetten van de haak, wat een 
voordeel is als je met pop-ups (zwevend 
aas) vist. Long shank-haken draaien nog 
sneller in. Dat komt vooral tot zijn recht in 
de wintermaanden, wanneer de vis tra-
ger aast. Een claw hook biedt tenslotte nog 
meer houvast.

GEBRUIK EEN 
VISVEILIGE MONTAGE
Beginnende karpervissers kiezen nogal 
eens voor eenvoudige montages waarbij 
het werpgewicht bijvoorbeeld aan dezelf-
de wartel als de onderlijn zit. Bepaald niet 
visvriendelijk, want bij lijnbreuk boven de 
wartel sleept de gehaakte karper in zo’n 
geval ook dat gewicht met zich mee. Gui-
do’s advies: knutsel niet zelf een montage 
in elkaar als je daar nog weinig ervaring 
mee hebt, maar laat je door een kundige 
winkelier adviseren over visveilige onder-
lijnmontages.

VOER COMPACT 
OP MEERDERE 
PLEKJES
Karpervissers hebben er 

een handje van om in één keer flink veel 
op een stek te voeren, weet Guido uit er-
varing. Zelf spreidt hij zijn voer – en daar-
mee zijn kansen – liever over verschillen-
de stekjes die hij één voor een bevist. “Met 
één bult voer krijg je vaak alleen een tij-
delijke vreetsessie en verzadig je de vis”, 
legt Guido uit. “Wat je juist wilt is dat de 
karper op een water gedurende een lange-
re periode aan je voer kan wennen en tel-
kens kleine beetjes tegenkomt. Zo ontstaat 
er voedselnijd en blijft de vis naar voed-
sel scharrelen. Daarmee zit je ook niet vast 
aan die ene stek waar jij hebt gevoerd.”

VERKAS REGELMATIG
Waarom stug op één levenloze plek 
blijven zitten als je op andere delen 
van het water wel visactiviteit ziet? 
“Bijt je niet onnodig lang vast in een 
stek”, adviseert Guido. “Vertrouwen 
in je aanpak is goed, maar wáár je 
vist kan wel degelijk het verschil ma-
ken. Karpers zwemmen lang niet al-
tijd verspreid over een water. Zeker 
in de koudere maanden van het jaar 
kunnen ze heel honkvast zijn. Dan is 
het domweg zaak om te achterhalen 
wat die plekken zijn en dáár te vis-
sen. Sjouw dus ook niet onnodig veel 
materiaal mee naar het water. Zo 
blijf je mobiel en flexibel.”

‘ LAAT JE NIET 
GEK MAKEN 
VOOR WAT 
BETREFT DE 
HAAKSOORT, 
MET EEN WIDE 
GAPE ZIT JE 
ALTIJD GOED’
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VIS MET FLUOROCARBON
Daar waar fluorocarbon in de roofvisserij 
inmiddels breed geaccepteerd is, laten veel 
karpervissers deze lijnsoort nog steeds 
links liggen. Onterecht, vindt Guido. De 
voordelen ervan zijn eindeloos. Allereerst 
is fluorocarbon onder water vrijwel on-
zichtbaar – veel meer nog dan nylon. Het 
is ook iets sterker en het zinkt veel sneller. 
Tot slot heeft ‘fluo’ minder rek dan nylon, 
een enorm pluspunt bij het zetten van de 
haak. Die stijfheid heeft ook als nadeel dat 
de lijn sneller gaat ‘kinken’. Een extra re-
den om geen onnodige dikke lijn te kiezen, 
vindt Guido. “Zo’n 30/00 is onder vrijwel 
alle omstandigheden meer dan voldoende. 
Zeker in de winter, als het water kouder is 
waardoor de vis minder hard vecht.”

BLIJF BIJ JE BASISRIG
Hoewel je met onderlijnen eindeloos kunt 
blijven experimenteren, adviseert Guido 
om zoveel mogelijk vast te houden aan een 
basisrig die je vertrouwt. “Maak ook prag-
matische keuzes als het om je materia-
len gaat. Fluorocarbon is bijvoorbeeld het 
minst zichtbaar, maar beschadigt sneller 
dan gevlochten lijn. In-line werpgewichten 
hebben de voorkeur op een stevige bodem, 
werpgewichten met een wartelverbinding 
doen het beter als de bodem zacht is.”

GEBRUIK 
LOODALTERNATIEVEN
Dat het aanbod aan loodalternatie-
ven groeit, weet Guido als geen an-
der door zijn baan in een hengel-
sportzaak. Als karpervisser weet hij 
ook dat ze uitstekend functioneren. 
Zijn advies: schakel nú over op lood-
vervangers. Het is beter voor mens 
en dier, milieuvriendelijk en vroeg of 
laat wordt het gebruik van lood in de 
sportvisserij bij wet verboden. Wie 
nu al voorsorteert, heeft dan niet 
plotseling een probleem.

TIP 10

TIP 12
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‘Blijf niet 
eindeloos 

experimenteren 
met onderlijnen, 

maar kies voor een 
basisrig die je 

vertrouwt'


