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Met de zomer en de bijbehorende warmere nachten 
in aantocht, breekt ook dé tijd voor het nachtvissen 

op karper weer aan. Waar moet je daarbij zoal op 
letten? Jeroen van der Luik (28) deelt in dit artikel 

zijn belangrijkste nachtvistips.
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NACHTVISTIPS
VOOR ‘ZOMERSE’ KARPER

Vergeet niet om 
een vuilniszak mee 

te nemen zodat je de 
stek na afloop netjes 

achterlaat

ANTI-MUGGENSPRAY
Eén van de zaken die in je vistas horen tijdens het nacht-
vissen is anti-muggenspray (of gel of lotion). Kies er een 
met een hoog gehalte (liefst 50%) aan het insectenwe-
rende middel DEET (de werkzame stof, red.). Deze sterkste 
variant wordt ook in de tropen gebruikt. Bedenk wel 
dat DEET geen gezond goedje is, dus maak daarom na 
gebruik altijd even je handen goed schoon. Aangezien de 
winters steeds milder worden, komen ook teken steeds 
meer voor in Nederland. Deze kleine beestjes – die zelfs 
bij daglicht vaak al moeilijk te zien zijn – kunnen de ziekte 
van Lyme en het Tick-borne encephalitis virus (TBE-virus) 
bij zich dragen en daar kun je goed ziek van worden. 
Neem dus ook altijd een tekentang of de handige Sport-
visserij Nederland tekenpas (voor 3 euro te koop via www.
sportvisserijnederland.nl/webwinkel) mee, zodat je een 
teek vlot en eenvoudig kunt verwijderen.

ORDE OP JE VISPLEK
Wat je met je ogen dicht weet te vinden, vind je ’s nachts ook sneller terug. 
Houd daarom tijdens het opzetten van je spullen een logische volgorde aan. 
Geef attributen zoals onderlijnen, onthaakmateriaal en kookspullen een 
vaste plek en loop alles nog eens goed na voordat de zon ondergaat. Bewaar 
je proviand en aas zoveel mogelijk in afgesloten tassen en bakken vanwege 
ongedierte zoals ratten, die pas ’s nachts actief worden. Vergeet ook niet om 
een vuilniszak mee te nemen en ruim rondslingerende rommel die je ’s nachts 
niet zag in de ochtend direct op.

WC-PAPIER
Sjouwen, bijkomen, wat eten en daar begint het al: je voelt 
dat je moet. Maar wacht eens, heb je wel WC-papier bij je? 
Uit eigen ervaring weet ik dat niets vervelender is dan dit te 
vergeten. Ik heb zelfs al eens een T-shirt moeten opofferen 
omdat ik mijn rolletje was vergeten. Er zijn tegenwoordig 
handige ‘poep-emmers’ op de markt om je behoefte in te 
doen. Een boom is natuurlijk ook een oplossing, maar kies 
wel een geschikte – niet vlakbij wandelpaden bijvoorbeeld 
– en laat geen papier achter maar neem dit mee om weg te 
gooien in de vuilnisbak. Tip: neem een klein schepje mee om 
je ‘spulletje’ te begraven. 

OPPERVLAKTEVISSEN
Ook in de donkere uurtjes – juíst in de zomer – kun 
je karper vaak uitstekend in de bovenste waterlagen 
vangen, bijvoorbeeld met een drijvende broodkorst 
of hondenbrok. Dit omdat warmer water beduidend 
minder zuurstof bevat, waardoor de vis soms (uit-
sluitend) ondieper zwemt en aast. Zie je ergens veel 
activiteit, strooi daar dan eens een handje korsten of 
brokken. Dankzij hun goede reukvermogen weten kar-
pers die ook in het donker snel te vinden. Een andere, 
moderne techniek waarmee je eenvoudig ondiepere 
waterlagen bevist is de ‘zig-rig’, door middel van een 
drijver. Met een foampje of neplarve als aas kan deze 
methode uitstekend werken – ook ’s nachts.
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VOORVOEREN EN VOORBEREIDEN
Zet in tijden 

van corona geen 
bivy's naast elkaar (ook 

niet op 1,5 meter afstand) 
en deel deze alleen met 

mensen uit hetzelfde 
huishouden.
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GOEDE VERLICHTING
Je stek terugvinden, de rig beazen, een hapje koken of het 
drillen van een vis: vrijwel geen handeling is in het donker 
fatsoenlijk te verrichten zonder gebruik van deugdelijke 
verlichting. Niet voor niets behoort een hoofdlamp tot de 
basisuitrusting van iedere nachtvisser. Tip: zoek er een uit 
met voldoende lichtkracht (minimaal 100 lumen) en het 
liefst een waarvan de felheid instelbaar is. Neem ook altijd 
een ‘gewone’ (oplaadbare) zaklamp mee, bij voorkeur van 
ongeveer 1000 lumen. Daarmee heb je op een heldere 
nacht maar liefst 150 meter bereik.

ZAKMES
Naast een scherp schaartje mag een zakmes 
niet ontbreken in je vistas, ook niet als je ’s 
nachts achter de karper aangaat. Veel zaken 
gaan met een zakmes zelfs beter dan met een 
schaar – je pop-up bijsnijden bijvoorbeeld, 
of je voorslag of leader op lengte brengen. 
Bijkomen voordeel is dat je het schaartje 
lekker scherp houdt voor het knippen van je 
lijn en rig. Ook tijdens het koken of voor klein 
reparatiewerk is een zakmes handig.

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook bij het 
nachtvissen. Neem altijd een extra setje onderlijnen en wat 
extra leaders mee, zodat je bij lijnbreuk of een botte haak-
punt in het donker niet met kunstlicht hoeft te knopen. Ook 
qua voeren kan een goede voorbereiding helpen. Voorvoe-
ren is met name nuttig om de nacht in kwestie al karper op 
je stek(ken) te hebben. Door voor te voeren went de vis aan 
het aas en weet hij op welke plekjes dit te vinden is. Heb 
je een water op het oog waar veel ’s nachts wordt gevist? 
Voorkom dan teleurstelling en overleg nog vóór je gaat 
voeren met andere karpervissers of kies een stek waarvan 
je weet dat er niet of nauwelijks wordt gevist.

GOEDE 
SCHUIL GELEGENHEID
Tenten, brolly’s, shelters en bivy’s: de keuze is tegenwoordig reuze 
als het om schuilgelegenheid voor nachtvissers gaat. Vis je in je 
eentje en waait het nauwelijks, dan is een simpele brolly (grote 
paraplu met zijflappen) al voldoende. Bij onstuimig weer is een 
stevigere constructie aan te raden. Zelf gebruik ik bij voorkeur een 
shelter die je aan de voorkant kunt dichtritsen met een zogeheten 
inrits. Zo kun je de boel lekker open laten als het warm is, en bij 
slecht weer zit je in een handomdraai in een droge tent. Dankzij 
ventilatiepanelen aan de zijkanten zijn de meeste bivy’s en shelters 
tegenwoordig goed door te luchten.

2020

JUISTE TOESTEMMINGEN
Op Visplanner.nl en in de gratis VISplan-
ner App kun je eenvoudig en snel zien 
waar je met de landelijke NachtVIS- en 
Derde Hengeltoestemming mag nacht-
vissen of met drie hengels mag vissen. 
Deze wateren zijn met een maantje en 
een drietje aangegeven en zijn ook te 
filteren, zodat je alleen wateren ziet die 
in de NachtVIS- en Derde Hengeltoe-
stemming zitten. Naast deze landelijke 
toestemmingen zijn er ook verenigin-
gen die nachtvissen en/of vissen met 
drie hengels toestaan voor eigen leden 
óf die een speciale toestemming uitge-

ven waarmee je op bepaalde wateren mag nachtvissen of met 
drie hengels mag vissen. Let op: deze toestemmingen worden 
niet aangegeven met symbolen en zijn ook niet te filteren. Lees 
daarom altijd de bijzondere voorwaarden van een water om te 
zien of er bij het ontbreken van landelijke NachtVIS- en Derde 
Hengeltoestemmingen andere toestemmingen zijn waarmee je 
mag nachtvissen of met drie hengels mag vissen op het betref-
fende water.
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KOKEN MET  
VERSTAND
Eten bereiden aan de waterkant is leuk en versterkt 
het kampeergevoel. Let er wel op dat je een kooktoe-
stel of gaspit nooit in een dichte tent, maar alleen 
buiten in de open lucht gebruikt. Zoek ook altijd een 
veilige plek om te koken – uit de wind, met een vlakke 
ondergrond en zonder overhangende takken waardoor 
brand kan ontstaan. Gooi overgebleven etensresten 
niet in de natuur (daar komen ratten op af), maar 
neem ze mee in een afvalzak. Tot slot: laat de hambur-
gers eens thuis en neem bijvoorbeeld een maaltijdsa-
lade en een stokbroodje mee. Gezonder en je sjouwt 
minder spullen mee: twee vliegen in één klap!

POWERBANK 
EN OMVORMER
Nu vrijwel iedereen een smartphone heeft waarmee je 
uitstekende foto’s maakt, is een camera meenemen haast 
niet meer nodig. Des te belangrijker is het wel om tijdens het 
vissen niet met een lege telefoon te zitten. Een powerbank 
is een echte uitkomst. Voor een paar tientjes heb je al een 
exemplaar waarmee je je mobiel meerdere keren oplaadt. 
Ook omvormers voor in de auto – voor het opladen van 
laptops, camera’s en andere elektrische apparaten – zijn 
tegenwoordig goed betaalbaar. Houd je elektronica te allen 
tijden droog en bedenk dat er door flinke temperatuurver-
schillen gemakkelijk condens in de lens van je (telefoon)
camera ontstaat.OCHTENDUREN

Tijdens warme zomernachten zijn de vroege ochten-
duren meestal het productiefst, omdat het relatief 
warme water dan iets koeler is. Soms lijkt het wel of 
er bij het eerste daglicht onder water een startschot 
klinkt en de karper vóór de warmte nog even zijn 
buikje wil vullen. Heb je een hele nacht geen actie ge-
had? Wees dan ’s ochtends dus extra alert. Vaak laat de 
vis zich nu alsnog zien en kun je binnen een paar uur je 
sessie goedmaken.

OBSERVEREN  
EN STEKKEUZE
Het kiezen van een goede nachtvisplek is vaak 
een gokje, maar door overdag al vis te spotten 
en zuurstofrijke plekken te vinden gok je door-
gaans wel gerichter Zie jij een groepje karpers 
altijd in dezelfde zone van het water hangen? 
Dan is de kans groot dat je deze vissen hier 
ook ’s nachts kunt vangen. Zuurstofrijk water 
vind je bijvoorbeeld bij stuwtjes of duikers 
waar het water stroomt. Dieper water is 
meestal koeler en houdt daardoor meer zuur-
stof vast, waardoor de vis daar net wat eerder 
geneigd is om te azen. Kortom: observeren is 
belangrijk bij het bepalen van de plek waar 
jij je tentje neerploft en je hengels op scherp 
legt. Succes de komende maanden en geniet 
van die heerlijke vrijheid aan de waterkant!

De auteur met 
een ‘zomerse’ 

schubkarper in 
het pikkedonker.


