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>> KARPERVISSEN > AAN DE OPPERVLAKTE

De broodkorst of 
hondenbrokken 
zijn de bekendste 
aassoorten om mee 
aan de oppervlakte te 
vissen. Toch is er nog 
veel meer mogelijk. 
Oppervlaktecracks 
Boudewijn Margadant 
en Robert de Wilt 
laten je hun favoriete 
aasalternatieven zien.
TEKST: BOUDEWIJN MARGADANT & ROBERT DE WILT 
FOTOGRAFIE: SANDER BOER

AAS 
ALTERNATIEVEN

Voor aan de 
oppervlakte

HOOKABLE  
FLOATERS
De Hookable Floaters van Nash 
en Floater Hookers van Sticky 
Baits zijn kant-en-klare drijvende 
aasjes die je óp de haak kunt vis-
sen. Dit betekent dat je de haak 
deels kunt verstoppen, zodat je 
‘haakschuwe’ vissen eerder over 
de streep trekt. Ook pikt je haak 
zo minder snel waterplanten op 
dan bij de baitband-montage (die 
je bij hondenbrokken gebruikt 
omdat deze te hard zijn om op 
de haak te prikken). Kies voor 
een haak met een niet al te dikke 
steel, want de Hookable Floaters 
en Floater Hookers zijn wat aan 
de kleine kant (diameter: 11 mm). 
Vanwege het geringe formaat 
hebben ze amper werpgewicht, 
al is dat bij het vissen onder de 
hengeltop of met een floater 
controller geen issue. Bovendien 
kun je er desgewenst ook twee 
op de haak prikken.
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Brood is de gouwe ouwe onder het 
oppervlakteaas. Vooral in stads- 
en parkwateren waar de eendjes 
worden gevoerd schuimen karpers 
het wateroppervlak, de kantjes en 
vuilhoekjes af naar broodresten. 
Wit-, bruin- en Turks brood zijn dus 
allemaal geschikt als aas. Maar als 
de karpers wantrouwend of niet heel 
happig zijn, is het tijd om je korst te 
‘pimpen’ met een lik pindakaas, jam 
of Marmite. Dit trekt menig karper 
alsnog over de streep. Een broodkorst 
monteer je door de haakpunt van bo-
venaf door de korst prikken, de haak 
een kwart- of halve slag te draaien 
en de haakpunt weer in het brood 
trekken. Een alternatieve montage is 
de Breadbomb van Nash. Haakmaat 
4 en 6 zijn geschikt omdat de haak 
toch grotendeels verstopt zit in de 
korst en deze zo wel genoeg houvast 
heeft. Scheur of knip je je brood voor 
het vissen alvast in stukken, dan 
wordt je korst iets taaier en blijft-ie 
beter aan de haak zitten.

POWERBAIT 

Aan forelvisvijvers is Berkley 
PowerBait Trout Bait al decennia-
lang gemeengoed. De drijvende 
versies van dit geur- en kleurrijke 
deeg uit een potje zijn stiekem 
ook een prima karperaas voor 
aan de oppervlakte. Je kunt 
Powerbait in alle vormen en ma-
ten kneden, dus ook in de vorm 
van de hondenbrok waarmee je 
bijvoorbeeld voert. Het deeg is 
stevig genoeg om goed mee te 
kunnen werpen, maar tegelij-
kertijd dusdanig zacht dat je de 
haak (die je hier volledig in kan 
verstoppen) er zo uit slaat als een 
karper het aas pakt. Laat de hele 
kleine glittertjes in het deeg je 
niet afschrikken: die kunnen zelfs 
extra de interesse wekken van 
de van nature nieuwsgierige en 
opportunistische karper.

‘ KEER OP KEER HAAKTE DE VIS AF 
ZODRA HIJ BIJ MIJN HAAKAAS KWAM 
– DE TRUC BLEEK OM DE HAAK ECHT 
IN HET AAS TE VERSTOPPEN’

>> FOAM-WORM COCKTAIL 

Een stukje foam in combinatie met twee of drie 
kronkelende wormen op je haak vormt een onweer-
staanbare hap voor de karper. Het foam zorgt voor 
drijfvermogen en de wormen – een trosje maden kan 
ook –  trekken de aandacht. Prik eerst een stukje foam 
op de haak in een kleur naar keuze: zwart of bruin 
voor helder water, rood of geel voor troebel(er) water. 
Vervolgens monteer je twee of drie kleinere wormen. 
De taaie en bewegelijke Dendro’s (springers) zijn uiter-
mate geschikt. Je kunt het stukje foam bijknippen naar 
gelang je wilt dat het haakaas blijft drijven, moet zwe-
ven of juist heel langzaam mag zinken. Je presenteert 
deze drijvende cocktail iets voor een zwemmende vis, 
in de verwachte zwemroute, of in de directe nabijheid 
van een happende vis. Soms pakt de karper bij de eer-
ste of tweede poging niet meteen je aas. Geef dan niet 
op, maar blijf de cocktail aan de vis presenteren. 

ONTBIJTKOEK 
Ontbijtkoek, wie is er niet groot 

mee geworden? De karpers, want 
wie vist er nou met ontbijtkoek, 
oude wijvenkoek of een van de 

varianten in de schappen van de 
supermarkt? Dat is een plus-

punt: het is nieuw, wat anders 
dan brood en een interessante 
hap. Tel daarbij op dat een stuk 
ontbijtkoek drijft en je dit prima 
óp de haak kunt vissen (die kun 
je er zelfs volledig in wegwer-
ken). Snijd met een mesje een 
blokje van 2 à 3 cm doorsnede 
uit de ontbijtkoek en prik daar 

je wide gape haak (maat 4 of 6) 
doorheen of trek deze er met een 
boilienaald doorheen. Eventueel 

kun je het blokje nog wat bijknip-
pen. Bonustip: de ontbijtkoek 

eerst een paar minuutjes in een 
voorverwarmde oven doen maakt 
hem extra taai. Een fijne bijkom-
stigheid van ontbijtkoek is dat je 

die zelf ook prima kunt eten.

GEPIMPTE  
BROODKORST

>>

>> NEPKORST & NEPBROK 
Sommige situaties vragen om aas dat lang blijft 
drijven. Of om aas waar je meerdere keren mee kunt 
werpen zonder dat het op het moment suprême 
van de haak of uit de baitband vliegt. De broodkorst 
(wordt snel zompig) en hondenbrok (‘bezwijkt’ na 
een poosje drijven onder het haakgewicht) zijn dan 
geen zekerheidjes. Imitatie-aas wel: ook na uren 
in het water verliest dat niet aan drijfvermogen 
en de textuur blijft altijd intact. Zoals de imitation 
dog biscuit en fake bread van Enterprise Tackle. Het 
nepbrokje kun je met de meegeleverde hagel via een 
hair heel mooi uitbalanceren zodat de haak (maat 
8 of 10) bovenop het aas en uit het water blijft en 
onzichtbaar is voor sluwe karpers. De nepkorst kan 
je in alle denkbare vormen en formaten knippen en 
zowel op de haak als in een baitband presenteren. 
Tip: gebruik een niet té groot stuk, want te veel 
drijfvermogen betekent dat de vis het moeilijk kan 
opzuigen – terwijl ze van echt brood weten dat dit 
haast zonder weerstand kan worden opgeslokt.
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>> KATTENBROKKENCAKE 
Een geweldig goed vangend oppervlakteaas van weleer is cake – zoals ooit 
al beschreven in het Grote Karperboek van Rini Groothuis. Cake heeft een 
redelijk stevige structuur, maar is luchtig genoeg om attractoren uit te laten 
wasemen. Een doe-het-zelf pak koop je in elke supermarkt en kan verder 
naar eigen inzicht met allerlei ingrediënten worden aangevuld. Voeg bijvoor-
beeld gemalen honden-/kattenbrokken, gemalen trouvit of je eigen favo-
riete ingrediënt toe. Door de structuur van cake kun je vlak voor het te water 
laten hiervan zelfs nog een oliehoudende flavour toevoegen. Je bepaalt zelf 
de grootte van de stukken waarmee je vist en eventueel bijvoert, maar zorg 
dat het stuk voor op de haak past op een maat 4. Je werpt bovendien best 
aardige afstanden met zo’n stevig stuk cake. ‘Instant’ is er haast geen beter 
aas denkbaar. Op wateren waar de karper uit ervaring weet dat broodkor-
sten gevaarlijk zijn om te pakken, is cake een ware game changer!

ALTERNATIEF  
OPPERVLAKTEVOER 
Honden- en kattenbrokken zijn 
betaalbaar, lekker zoutig en blijven 
urenlang drijven. Dat maakt ze 
perfect als oppervlaktevoer. Maar er 
zijn zat wateren waar er al veel mee 
wordt gevist en daar verliezen ze 
aan vangkracht. Op drukker beviste 
wateren kan – naast alternatief aas – 
ook alternatief oppervlaktevoer won-
deren doen. Een interessante optie 
zijn dan cereals (ontbijtgranen) zoals 
de welbekende Kellog’s Smacks. Aan 
deze gepofte tarwekorrels is honing-
siroop toegevoegd waardoor ze extra 
zoet zijn. Dat in combinatie met het 
afwijkende formaat ten opzichte van 
hondenbrokken en brood kan nog 
weleens tot een waar aasfestijn aan 
het wateroppervlak leiden. 
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>>  GEDROOGDE  
ZIJDERUPSEN 

Dit aas wordt ook als snoepje aan koi’s en andere vijvervis-
sen gegeven. De kracht van zijderupsen komt pas echt tot 
zijn recht als je hier een paar keer mee hebt voorgevoerd. 
Twee of drie gedroogde zijderupsen laten een haak maat 
6 nog drijven, maar een stukje foam of kurk als extra drijf-
vermogen kan geen kwaad. Je prikt ze heel voorzichtig op 
je haak of zet ze vast met een baitband. De beperking van 
dit aas is dat het zeer licht en broos is – je kunt er dus niet 
op grotere afstand mee vissen of voeren. Voer de zijderup-
sen dus eens tussen lelies en andere waterplanten dichtbij 
de kant. Wanneer je later terugkomt zullen de karpers je 
haakaas niet lang laten liggen; zeker op wateren waar de 
vis een korst of brok met de nodige argwaan benadert. Ge-
droogde zijderupsen zijn verkrijgbaar bij vijverspecialisten 
en reptielenhandelaren.

‘EXPERIMENTEREN 
MET AFWIJKENDE 

AASJES IS NIET 
ALLEEN LEUK, 

MAAR KAN SOMS 
OOK HET VERSCHIL 

MAKEN TUSSEN 
WEL OF NIET 

VANGEN’

DE ‘CATAMARAN-RIG
Klem twee geribbelde Bonzo Menu-
brokken in een baitband en draai de 
haak zo dat deze precies ter hoogte 
van het gleufje tussen de twee brokken 
hangt. Door de brok nu voorzichtig on-
der je hengeltop te laten zakken, creëer 
je als het ware een catamaran waarbij 
de haak boven je aas – en dus uit het 
water – blijft. Die is zo niet meer zicht-
baar, wat ook een spooky karper toch 
nog vangbaar maakt.

>>

>>

BONUSTIP 


