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>> KARPERVISSEN > TIPS TEGEN KREEFTENOVERLAST

PROBLEMEN 
MET KREEFTEN?

Rivierkreeften die het aas van de hair vreten kunnen 
karpervissers het leven behoorlijk zuur maken. Toch kun je je 
wapenen tegen de grijpgrage scharen van deze exoten. Sander 
van Kooten (47) opent zijn trukendoos en laat zien dat je de 
overlast op slimme en inventieve wijze kunt beperken.
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BOILIE 
‘WRAPPEN’ 

Met hun sterke scharen knippen de kreef-
ten beetje bij beetje stukjes van boilies 
af tot er (bijna) niets meer van overblijft. 
Door een beschermlaag over het aas aan 
te brengen maak je ze het een stuk lasti-
ger. Dit doe je met een speciale krimp-
kous die als een plastic buitenmantel om 
de boilie heen zit. Maak je geen zorgen 
dat dit ‘wrappen’ de uitwaseming van 
geur- en smaakstoffen blokkeert – het 
haakaas blijft even attractief en effectief. 
Er zijn verschillende typen wraps verkrijg-
baar in diverse diameters, het is aftasten 
wat in jouw situatie het meest effectief 
en praktisch is. Wees daarbij niet bang 
om in extreme situaties de dikste variant 
te gebruiken en de boilie drie tot vier keer 
te wrappen!
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D e laatste twee decennia hebben diver-
se soorten invasieve rivierkreeften – in 
ons land komen zeven verschillende va-
rianten voor – zich razendsnel over Ne-
derland verspreid. In meerdere regio’s 

vormen deze exoten een ware plaag. “Ook in de regio 
Utrecht bevolken ze in groten getale het binnenwater”, 
zegt Sander van Kooten. “Ongeveer vijf jaar geleden be-
gon de ellende hier in de omgeving vrij ernstige vormen 
aan te nemen en de overlast lijkt met het jaar alleen 
maar erger te worden. Sommige klanten hebben me al 
laten weten dat ze eraan denken om simpelweg te stop-
pen met vissen. Zo moedeloos zijn ze er inmiddels van 
geworden dat het aas vrijwel continu van de haak wordt 
gevreten”, vertelt de hengelsportwinkelier. Toch is dit 
probleem met diverse praktische tips en trucs aardig te 
ondervangen. Om je op weg te helpen kreeftenproof te 
vissen geeft Sander je in dit artikel tien tips.

>>

 
OVERDAG VISSEN 

Rivierkreeften kennen perioden van activiteit en passiviteit. 
Met name tijdens de schemering en donkere uren zijn deze 
beestjes een stuk actiever dan overdag. Bij daglicht houden 
ze zich doorgaans schuil en rustig. Als je ’s nachts vist kun 
je dus veel problemen ervaren, terwijl je overdag haast 
niks merkt van de kreeften. Door overdag in plaats van ’s 
nachts te vissen kun je al een deel van het probleem oplos-
sen. Onthoud ook: hoe hoger de watertemperatuur, des te 
agressiever de kreeften zijn.

 
SLIM  

VOEREN  
& VISSEN

Voor veel karpervissers is voorvoeren 
een vast onderdeel van hun aanpak. 
Bedenk wel dat je hiermee behalve vis 
ook kreeften aanlokt, zeker wanneer 
je grote en geconcentreerde voerplek-
ken maakt. De kreeftenoverlast op een 
voerplek kan zo groot zijn dat dit niet 
opweegt tegen de voordelen van het 
voorvoeren. Je kan de hinder beperken 
door de onderlijnmontage een paar 
meter buiten de voerplek te droppen, 
zonder daar voer bij te brengen. Ook 
instant vissen en minder of geen voer 
gebruiken trekt minder kreeften aan.

 
AAS  

VERVERSEN
Niets is zo frustrerend als na een nacht 
vissen een montage binnenhalen die 
door kreeften in de war is geschopt en 
waar het aas van de hair is verdwenen. 
Controleer en ververs – indien nodig – 
daarom regelmatig het haakaas. Niet 
om de vier of zes uur, maar om de twee 
uur (zelfs bij het gebruik van gewrapte, 
harde aassoorten!). Het bijkomend 
voordeel van iedere twee uur je wekker 
zetten is dat je zo actiever vist en in 
dezelfde tijd meerdere stekken kan 
bevissen dan wanneer je ’s nachts plat 
ligt. Ook kan je bij deze aanpak actiever 
bijvoeren, wat onderscheidend werkt 
ten opzichte van andere vissers en 
daarmee vaak ook dressuurdoorbre-
kend is.

Als een kreeft het haakaas pakt en vervolgens toch weer 
met rust laat, dan moet de rig daarna nog wel functio-

neren. Zou je met soepel onderlijnmateriaal vissen, dan 
is de kans groot dat de onderlijn in de war is geraakt. En 

met zo’n rig haak je geen karper meer. Ga voor extra zekerheid 
door onderlijnen met een ‘herstellend’ vermogen te gebruiken. Dit type 
rigs kenmerkt zich door het gebruik van stijf onderlijnmateriaal. Enkele 

voorbeelden zijn de ronnie-rig, combi-rig en stiff-rig.

RIG-AANPASSINGEN
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IMITATIE-AAS 
Van iedere aassoort is tegenwoordig wel 
een imitatie variant beschikbaar – al dan 
niet geïmpregneerd met smaakstoffen. 
En ondanks dat de imitatie-boilies, -maïs, 
-tijgernoten, -dumbells, -wafters en -pop-ups 
van kunststof en plastic zijn gemaakt, worden deze 
oneetbare replica’s gewoon door karpers opgezogen. Dit 
terwijl kreeften het haakaas wel zullen inspecteren, maar 
dit sneller met rust laten in vergelijking met iets eetbaars. 
Het vissen met imitatie-aas is voor veel karpervissers een 
drempel waar ze overheen moeten stappen, maar dat het 
werkt – ook midden in de nacht – is een feit.
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‘ STEENSTORT EN 
WIERVELDEN ZIJN 
KREEFTEN-HOTSPOTS 
WAAR JE HET BESTE 
SINGLE HOOKBAIT 
EEN PAAR METER 
VANDAAN KUNT 
BLIJVEN’

TIJGER NOTEN 
Tijgernoten hebben ten opzichte van 
boilies het voordeel dat ze harder zijn en 
langer intact blijven. Op sommige wateren 
laten rivierkreeften deze nootjes zelfs 
helemaal links liggen. Bovendien telt een 
handje tijgernoten veel meer aasdeeltjes 
dan een handje 20 mm boilies. Dat houdt 
de kreeften langer bezig en verkleint de 
kans dat ze jouw haakaas te pakken krij-
gen. Bonustip: kunststof imitatie tijgerno-
ten die in smaakstoffen worden bewaard 
– soaken – lijken door karpers zelfs tussen 
de echte nootjes uit te worden gepikt. 
Bovendien zijn deze neppers ook nog eens 
extra weerbaar tegen de krachtige scha-
ren van rivierkreeften.

 
KEIHARDE 
HOOKBAITS 
Zogenaamde ‘hookbaits’ hebben de 
geur en smaak van normale boilies 
of dumbells, maar zijn keihard. 
Dit haakaas is wel van attractieve 
bestanddelen gemaakt, maar veel 
meer kreeftenproof dan normale 
boilies. In veel situaties scheelt dit 
al een hoop ellende. Reken jezelf 
echter niet te vroeg rijk: bij extreme 
kreeftenoverlast zijn zelfs de hard-
ste hookbaits niet bestand tegen 
hun scharen. Bonustip: gebruik deze 
harde hookbaits in combinatie met 
een extra beschermlaag door ze te 
wrappen.

GEEN ZACHT 
TUNGSTEN 
Voor een betere inhaking en het in balans 
brengen van het haakaas wordt soms 
‘putty’ op de onderlijn gebruikt. In deze 
kneedbare tungsten verzwaring zetten 
kreeften echter graag hun scharen. Sterker 
nog: het lijkt bijna een aanlokkende 
werking op ze te hebben. Gebruik daarom 
geen putty, maar harde en niet-toxische 
verzwaringen die tegenwoordig als alter-
natief beschikbaar zijn. Deze zijn door de 
kreeften niet van de onderlijn te knippen.

Kreeften zijn net 
vissen: op de ene 
plek zijn er meer 
aanwezig dan op 
de andere. Het 

kan gebeuren dat 
de overlast ergens zo 

groot is dat je er nauwe-
lijks meer kunt vissen. Vreemd 

genoeg heb je soms tien meter 
verderop totaal geen last meer 
van deze beestjes. Oftewel: het 
loont om nieuwe stekken te 
zoeken en deze uit te proberen! 
In de regel geldt ook dat hoe 
dieper je vist, des te minder last 
je van rivierkreeften hebt – die-
per dan tien meter is de overlast 
vaak beperkt. Op diepe wateren 
zoals zandafgravingen biedt dit 
kansen.
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ZOEKEN & 
DIEPER  
VISSEN 


