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Als er thuis linzensoep op het menu staat, sla ik liever over. 
In mijn voermix is deze peulvrucht echter een fantastisch 
ingrediënt. Linzen zijn goedkoop (een blik van 400 gram kost 
ongeveer € 1,-) en in elke supermarkt verkrijgbaar. Koop ze 
kant-en-klaar in blik, want dat bespaart tijd: droge linzen 
moet je eerst wellen en koken voordat je er mee aan de slag 
kunt. Linzen zijn bijzonder rijk aan eiwitten en vezels, en dus 
prima krachtvoer voor de karper. Bovendien houd je met een 
blik linzen – heel veel kleine voedseldeeltjes – de vis lekker 
lang bezig op je voerstek.

LINZEN UIT BLIK
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De struinende karpervisser gaat naar de supermarkt voor 

zijn witbrood, blikmaïs en honden- en kattenbrokken. 
Maar wist je dat de buurtsuper nog veel méér interessant 

aas in de schappen heeft liggen? Robert de Wilt licht in 
dit artikel tien producten uit die zelden de weg naar de 
waterkant vinden, maar absoluut goed karper vangen!

TEKST: ROBERT DE WILT >> FOTOGRAFIE: SANDER BOER
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Voor doperwten geldt hetzelfde als linzen: ze zijn goedkoop, 
talrijk, mooi tot een ‘melige’ bal te kneden en karper is er dol 
op. Tevens zijn ze voor groente-begrippen rijk aan koolhydra-
ten. Wordt ergens veel met maïs gevist, dan zijn doperwten 
een mooi afwijkend en dus ‘veilig’ alternatief. Bovendien is 
het ‘nieuw’ voor de karper, wat sowieso al de interesse wekt 
van Cyprinus carpio. Een potje doperwten door je voer kan 
dus zeker geen kwaad. Probeer het maar eens.

De kikkererwt is geen onbekend karperaas, maar tóch wordt er nog 
heel weinig mee gevist. Dat is hartstikke zonde, want kikkererwten 
zijn erg veelzijdig. Deze peulvrucht heeft een licht zoete, milde smaak 
en zit vol eiwitten, vezels en mineralen. Je kunt ze door je (pen)voertje 
mixen of kneden, maar ook op de hair of aan de haak vissen. Zelf 
prik ik bij het penvissen graag een cocktail van een kikkererwt en een 
maïskorrel op de haak. Is de karper op water met een hoge hengel-
druk beducht voor het ‘gele gevaar’ (maïs), dan kies ik voor twee kik-
kererwten uit blik. Tegenwoordig koop ik kant-en-klare kikkererwten 
in blik, maar ze zijn ook ‘droog’ verkrijgbaar. Dan kun je ze een extra 
smaakje of geurtje meegeven aangezien kikkererwten verhoudings-
gewijs heel veel vocht opnemen bij het weken. Daarna nog even 
koken en de ‘chickpeas’ zijn klaar voor gebruik.

Kapucijners zijn een prima ingre-
diënt voor in je spodmix of door je 
voertje bij het penvissen. Door het 
grote formaat van deze smaakvolle 
en geurrijke erwt is hij ook prima 
inzetbaar als haakaas. Kapucijners 
blijven prima op de haak zitten, 
maar je slaat er bij een aanbeet zo 
doorheen. Gekookte kapucijners in 
blik zijn – in tegenstelling tot hun 
verse, groene broertjes – bruin van 
kleur omdat de peulen aan de plant 
zijn gedroogd. Vis en voer nooit met 
rauwe kapucijners, want de giftige 
stof die hier van nature in voorkomt 
wordt pas door het koken onwerk-
zaam gemaakt. Dit geldt trouwens 
voor alle peulvruchten.

DOPERWTEN

KIKKERERWTEN

KAPUCIJNERS

‘KAPUCIJNERS 
ZIJN DOOR HUN 

GROOTTE ERG 
GESCHIKT ALS 

HAAKAAS 
ONDER HET 
PENNETJE’

KARPERS ZIJN ENORME 
OPPORTUNISTEN, DUS 
NIEUWE – VOOR DE VIS 
VOLSTREKT ONBEKENDE 
–AASSOORTEN WORDEN 
SNEL GEACCEPTEERD
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Wil je ‘oldskool’ gaan? Dan is de combinatie roggebrood & 
stroop een gouwe ouwe. Maal het roggebrood fijn – met een 
keukenmachine of simpelweg met je handen – en voeg hier 
(appel)stroop aan toe. Kneed het geheel tot een grote, stevige 
bal deeg die niet te plakkerig is. Vervolgens haal je hier kleine 
deegballetjes in diverse diameters uit. Balletjes van rond de 
15 mm zijn perfect om aan de haak te vissen (kneed het deeg 
goed om de haak heen) onder een pennetje en je kunt er ook 
mee bijvoeren. Laat je de deegballetjes een dag uitharden, dan 
kun je ze ook aan de hair vissen. Ze zijn lang niet zo hard als 
een boilie, dus moet je zeker elk uur de haak opnieuw beazen. 
Stroop, appelstroop en honing misstaan trouwens ook niet als 
zoet additief door je voer of in je stickmix.

Liefhebbers van een extra attractor door het voer zou-
den Marmite eens een kans moeten geven. Dit zwar-
te, stroperige goedje is een zoute smaakmaker op ba-
sis van gist. Het is vooral populair in Engeland, maar 
de beter gesorteerde supermarkt heeft dit ook zeker 
in het assortiment. Het geheim zit hem vooral in het 
zout: deze smaakstof wordt door de karper snel en 
goed waargenomen en wekt vaak instant aasgedrag 
op. Nou ben ik er niet op afgestudeerd, maar ik durf 
te beweren dat de zoute uitwaseming van drijvende 
hondenbrokken, een broodkorst en chips – die voer ik 
wel eens voor de visserij aan het wateroppervlak – de 
reden is dat karper hier zo snel op afkomt. Marmite is 
dus een aanrader om eens door je voer te doen (een 
verkruimeld bouillonblokje kan trouwens ook) of je aas 
in te dippen.

Vis jij graag met een drijvende broodkorst? Laat de 
knip- of casino wit dan eens liggen en pak in plaats 
daarvan een Turks brood – niet de ‘afbak-versie’, die is 
ongeschikt. Dat kost nog geen eurootje – bij ‘de Turk’ 
vaak nog minder – en je kunt er mooi stevige korsten uit 
scheuren. Die blijven goed op de haak zitten, zeker als ze 
in een baitband of ‘breadbomb’ worden geklemd. In veel 
stadsparken (van met name de grote steden) werkt Turks 
brood soms zelfs nog beter dan gewoon witbrood. Dit 
omdat moslims vanwege hun geloof geen eten mogen 
weggooien en het overgebleven brood aan de eenden 
voeren. En dat weten de karpers maar al te goed!

TURKS BROOD

ROGGEBROOD 
EN STROOP

MARMITE
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Goedkoop, gemakkelijk in grote hoeveelheden te prepare-
ren (koken) en door de grote hoeveelheid korrels houd je 
de karper gedurende langere tijd ‘zoet’ op je voerstek. Ga ik 
penvissen en zit er een paar uur tijd tussen het voeren en 
vissen, dan mix ik graag een paar handjes gekookte rijst door 
het voer. Dan is de kans groter dat de karper wanneer je gaat 
vissen nog steeds bezig is met het oppeuzelen van de laatste 
rijstkorrels. Ook witvis zal zeker niet doorzwemmen bij een 
voerplekje met rijst, dus neem die brasem op de koop toe.

GEKOOKTE 
RIJST
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In principe kan een karper de verleiding van 
elke ‘eetklare’ bonensoort uit blik of een 
potje niet weerstaan. Te midden van de 
bruine, witte, zwarte, chili- en limabonen 
springen de kidneybonen – bekend van ‘chili 
con carne’ – er voor mij bovenuit. Deze wat 
stevigere, niervormige boon doet het goed 
op zowel de haak als de hair. Bovendien 
zit je vanwege de dieprode kleur met deze 
bonen gebakken op water waar de karper 
geel associeert met maïs oftewel gevaar. De 
kidneyboon geeft gegarandeerd ‘wind’ op je 
stek. En had ik al gezegd dat je de snijbonen 
wél gewoon in het schap mag laten staan?

Het is misschien even wennen aan het idee, maar 
neem van mij aan dat karpers ‘knakkies’ lusten. 
Scheur of snijd een klein stukje van de knakworst 
af (zonder erin te knijpen) en je hebt een perfect 
stukje aas voor onder de pen. Dit is stevig genoeg 
om goed op de haak te blijven zitten – ook bij 
activiteit van witvis – maar tegelijkertijd sla je er 
gemakkelijk doorheen bij een aanbeet ( je kunt de 
haak trouwens ook prima verbergen in een stukje 
knakworst). Wil je eens iets aparts proberen, dan 
is dit een leuk alternatief aas. En mocht je onver-
hoopt je lunchpakketje vergeten zijn, dan heb je in 
elk geval nog wat te eten aan de waterkant – al zijn 
ze warm natuurlijk lekkerder.

KIDNEYBONEN

KNAK-
WORST
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NEEM MAAR VAN MIJ 
AAN DAT KARPERS 
‘KNAKKIES’ LUSTEN


