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>> KARPERVISSEN > BLIK ONDER WATER

Via een onderwatercamera 
live meekijken op je stek; 

dat is in het kort wat de vier 
neven Jeffrey, Dave, Donny 
en Luc van YouTube-kanaal 

Underfishing doen. Deze 
combinatie van drie hobby’s 

– karpervissen, snorkelen 
en filmen – levert hele gave 

en leerzame beelden op. Hét 
VISblad vroeg de vier om 

wat dieper op hun werkwijze 
en bevindingen in te gaan. 

TEKST: UNDERFISHING LIFE > FOTOGRAFIE: REIN RIJKE

>>

&SNORKELEN  
KARPERVISSEN

YouTube-sensatie 
Underfishing

Youtube.com/underfishing  @underfishing.life

W e vissen al sinds we op de basisschool 
zaten en duiken inmiddels ook al de no-
dige jaren. Een paar jaar geleden begon-
nen we deze hobby’s te combineren. 

We dachten: ‘Als we nou eens zwemmend de onderlijn 
op de juiste plek leggen, dan weten we in elk geval ze-
ker dat die perfect ligt.’ Dus deden we de duikbril op en 
begonnen in de zomer onze lijnen ‘uit te snorkelen’. Tot 
onze verbazing vingen we bijna direct een grote karper. 
Tijdens het snorkelen kwamen we steeds vaker karpers 
tegen en toen zijn we ook met de onderwatercamera 
begonnen. Dankzij de kennis die dat opleverde, vingen 
we steeds vaker mooie vissen. 

LIVE MEEKIJKEN
Voordat we daadwerkelijk gaan filmen, wordt er eerst 
gesnorkeld om te zien waar de karper zich ophoudt. 
Hebben we eenmaal een kansrijke plek gevonden, dan 
plaatsen we daar de onderwatercamera op de bodem. 
Vervolgens leggen we de montage plus wat voer voor 
de camera. Al snorkelend of duikend kunnen we dat 
héél nauwkeurig doen. Daarna is het wachten geblazen: 
vele uren non-stop filmen terwijl we vanachter de hen-
gels live meekijken wat er gebeurt – hartstikke span-
nend. En de leukste fragmenten delen we later op Insta-
gram (@underfishinglife – 97.000 volgers) en YouTube 
(Youtube.com/underfishing – 28.000 abonnees).

LEUK EN LEERZAAM
We merken dat veel karpervissers het leuk en interes-
sant vinden om te zien wat er allemaal gebeurt op je 
stek. Want hoe spannend is het om op je telefoon of lap-
top te zien dat er vanuit het niets een grote karper naar 
je aas toe komt?! Een vis waarvan je het aasgedrag kunt 
bekijken, hopelijk gevolgd door een aasopname on cam. 
De duizenden uren aan filmmateriaal hebben ons veel 
nieuwe inzichten verschaft. In de volgende kaders ver-
tellen we je de belangrijkste bevindingen. Hopelijk kun 
jij daar in jouw visserij je voordeel mee doen.
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AASGEDRAG  
VERSCHILT PER VIS
Het lijkt erop dat bepaalde karpers een voorkeur heb-
ben voor bepaalde aassoorten. Of dit komt door slechte 
ervaringen of omdat vissen sommige aasjes gewoon niet 
lekker vinden, is moeilijk te zeggen. We zien soms dat een 
karper bijvoorbeeld alleen de pellets opeet, maar zodra 
die boilies tegenkomt direct stopt met foerageren en 
wegzwemt. Daarom vissen we met verschillende soorten 
aas. Zo zagen we een grote graskarper heel voorzichtig 
de tijgernootjes pakken die tussen de boilies lagen. We 
hebben toen met een stukje kurk een wafter gemaakt van 
een tijgernoot en binnen een paar uur vingen we deze vis.
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>>

Live 
meekijken op 
je stek: super 

spannend!

BODEMONDERZOEK
Voordat we de camera plaatsen, bestuderen 

we eerst de bodem. Op wateren met veel 
wiergroei zoeken we naar schone plekjes 
tussen de planten – waar de karper graag 

aast. Gaat het om een hard stuk bodem – dit 
voelen we met onze handen – dan gebruiken 

we een kortere rig aangezien de montage 
toch niet wegzakt in de blubber. Op water 

met een zachte bodem zoeken we echt naar 
de harde plaatjes en andere onregelmatighe-

den. En zien we bijvoorbeeld dat er overal 5 
cm wier op de bodem staat, dan vertalen we 

dat in een chod-rig met pop-up zodat het aas 
mooi boven ‘het groen’ wordt gepresenteerd.

KARPER IS 
NIEUWSGIERIG
Karper staat bekend als 
een schuwe vis – zeker voor 
‘gevaar’ vanaf de oever. Als 
je echter zélf in het water 
zwemt, is dit heel anders. 
Het lijkt erop dat karpers 
ons tijdens het snorkelen 
niet direct als een dreiging 
zien. Sterker nog, ze komen 
vaak naar ons toe en gaan 
dan rondjes om ons heen 
zwemmen. Dit laat zien 
dat karper eigenlijk heel 
nieuwsgierig is. 

KLEINE BEETJES VOEREN
De makkelijkste manier om karper te vangen is wanneer er 

onderlinge voedselnijd optreedt. De vissen gaan dan met elkaar 
concurreren om het beschikbare aas, worden minder voorzich-

tig en proberen zo snel als ze kunnen zoveel mogelijk aas op 
te nemen. Op de onderwaterbeelden zien we dat de karpers 
vaak rustig azen als er veel voer ligt. Pas zodra er nog maar 

een klein beetje voer over is, ontstaat er voedselstrijd. Door 
regelmatig kleine beetjes te voeren en niet te veel in één 

keer, proberen we voedselnijd op te wekken en dit zo lang 
mogelijk in stand te houden.  

WITVIS: WAT NU?
Soms verbaast het ons hoe snel er 

witvis voor de camera verschijnt. 
Zodra we voer op de grond plaat-
sen, komen er al voorntjes op af. 
En zoals je op deze foto ziet, blij-

ven ze ook op je stek hangen zodra 
er grotere vis verschijnt. Voorn-

tjes vinden de mais en boilies 
enorm interessant en proberen 

er constant van te eten. Via de 
filmbeelden is dan goed te doen 

hoe de rig – vooral bij een soepele 
onderlijn – alle kanten op gaat. 

Daarom gebruiken we in de zomer 
geen maden en wormen (in de 

winter kan dit wél). Let er verder 
op dat het stoppertje niet uit het 

aas steekt zodat kleine witvis daar 
ook geen houvast aan heeft. 

LENGTE  
VAN DE HAIR

Wij constateren aan de hand van de onderwaterbeelden 
dat een lange hair minder vis oplevert. Dit hoeft niet per se 

slecht te zijn: minder vis betekent in dit geval vooral min-
der brasem en minder kleine karpers. Ben je juist opzoek 
naar de grotere exemplaren, dan hoeft een langere hair 

geen slecht idee te zijn. Wij vinden het leuk en leerzaam 
om zoveel mogelijk vis voor de camera te vangen en vissen 

daarom meestal met een korte hair.
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WATERVOGELS
Je gooit wat voer op je stek, er komt direct een 
meerkoet aanzwemmen en die duikt precies 
dáár naar beneden. Het gedrag van karpers 
in relatie tot watervogels is een lastig onder-

werp. Wat we vaak zien is dat een karper 
wegzwemt als er plots een meerkoet 

op de stek naar beneden duikt. Maar 
doorgaans komt de karper binnen 

hele korte tijd gewoon terug en 
gaat dan weer verder met azen. 

Wellicht dat het geluid van 
duikende meerkoeten juist de 
interesse van een nieuwsgie-
rige karper wekt. 

KARPER VS BRASEM
Azen brasem en karper samen? Dit is een vraag die vaak aan ons 
wordt gesteld, maar waar geen eenduidig antwoord op te geven 
is. We hebben bijna alle mogelijke scenario’s voorbij zien komen. 

Soms azen karper en brasem tegelijk, soms alleen de brasems 
en komen daarna de karpers pas en soms is het juist andersom. 

Wat we wel zien is dat als je een brasem vangt op je voerstek, je 
daarna nog steeds kans maakt op karper. Het komt zelden voor 

dat er alleen maar brasem aast en geen karper in de buurt is. 

SCHERPE HAKEN
Wees niet nonchalant ten aanzien van de 
scherpte van je haakpunt. Vroeger ge-

bruikten we dezelfde haak vaak meer-
dere sessies achter elkaar en voelden 

dan even met de vinger of de 
haak nog een beetje scherp was. 

Inmiddels hebben we te vaak 
gezien dat een karper de haak 

gemakkelijk weer uitspuugt. Een 
vlijmscherpe haak zorgt er niet 
altíjd voor dat de karper wordt 

gehaakt, maar vergroot die kans 
wel aanzienlijk. 

NIKS GEVANGEN:  
GEEN VIS IN DE 
BUURT?
Als je niks hebt gevangen is het verlei-
delijk om te denken dat er geen vis in 
de buurt is geweest. Soms is dat het 
geval, maar wij zien ook dat de karpers 
het voor elkaar krijgen om al het voer 
weg te eten terwijl alleen je haakaas 
achterblijft. Karpers proberen vaak wel 
om het haakaas te pakken, maar haken 
zich daarbij niet altijd. Als dit een paar 
keer op rij gebeurt, lijkt de vis door te 
hebben dat er iets mis is en wordt het 
haakaas verder genegeerd. De meest 
voorkomende reden dat een karper zich 
niet haakt, is als de onderlijn gestrekt 
ligt en de vis precies in het verlengde 
daarvan komt aanzwemmen. De vis kan 
het haakaas dan niet goed naar binnen 
zuigen. 


