EEN SPOEDCURSUS VISSEN OP KARPER MET EEN DOBBER
CHECK WWW.VISSENDOEJEZO.NL VOOR MEER VISTIPS!
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Karpervissen is spannend en populair. Deze brochure gaat over
het vissen op karper met een dobber, oftewel een pen.
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste materialen.

8 AAS
	Karpers zijn met heel veel aassoorten
vangbaar. Mais, kikkererwten en
tijgernoten zijn altijd goed.

je lijn minder snel verstrikt tussen
planten of takjes op de oever.

13 KARPERTAS
	Karpertas of rugzak om al je kleine
materialen, eten en drinken in op
te bergen.

1 DE VISPAS

4 KARPERPENNEN

9 AASNAALD

	Om in Nederland te vissen heb je
meestal een VISpas nodig. Dit is
tevens het bewijs van lidmaatschap
van een hengelsportvereniging.

	Enkele karperpennen, variërend
in grootte, die geschikt zijn voor
verschillende omstandigheden.

	Aasnaald of boilienaald. Vis je
met een hair, dan kun je hiermee
gemakkelijk het aas op de hair
rijgen.

2 KARPERHENGEL

	Kant-en-klare stuitjes. Door er
eentje op je lijn te zetten, kun je een
schuifpen op elke gewenste diepte
afstellen.

10 LANDINGSNET

	Een waterdicht matje om op te
zitten. Een stoeltje zit beter, maar is
lastig te vervoeren als je actief vist.

	Groot landingsnet om de vis zonder
problemen te kunnen landen.

15 PARAPLU

6 HAKEN

11 ONTHAAKMAT

	Een niet te grote visparaplu, voor
regenachtige dagen.

	Karperhaken in maat 6 tot 10. De
meeste penvissers gebruiken kortstelige haken met een klauwpunt.

	Onthaakmat om de gevangen vis
op te leggen. Een opvouwbaar of
oprolbaar model is ideaal als je actief
gaat penvissen.

7 LOOD

12 HENGELSTEUN

	Met verschillende maten loodhageltjes
kun je elke pen nauwkeurig uitloden.
Let erop dat je nooit lood verspilt.

	Hengelsteun met een V-vormig
kopje. Zo voorkom je beschadigingen aan hengel en molen en raakt

	Een karperhengel met een lengte van
3,30 tot 4,00 meter en een testcurve
van 1,5 tot 2 lb. De testcurve geeft
aan hoe stug een hengel is. 1,5 lb is
soepel en licht, terwijl 3 lb heel stug
en zwaar is.

3 KARPERMOLEN
	Karpermolen met een goede slip,
volgespoeld met 22/00 tot 30/00
soepele nylon. In open water kun
je dun vissen, bij waterplanten of
obstakels vis je dikker.

5 STUITJES

14 ZITMATJE

16 FOEDRAAL
	Een eenvoudige foedraal om je
hengel, schepnet, paraplu en steun
op te bergen en te vervoeren.
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Goede knopen zijn heel belangrijk.
Op deze pagina leer je hoe je met de halve bloedknoop een
haak stevig aan de lijn bevestigt. Vervolgens kun je het aas op
je haak prikken of eventueel aan een hair bevestigen. De hair
zet je met een eenvoudig knoopje vast aan je haaksteel.

DE HALVE BLOEDKNOOP

DE HAIRKNOOP

1	Steek het uiteinde van de lijn
door het oog van de haak en
laat het circa 10 centimeter
uitsteken.

1 	Maak om te beginnen een lusje
met een lengte van 1 cm aan
het uiteinde van 20 cm dunne
gevlochten lijn.

2 	Wikkel het uiteinde van de lijn
vijf keer om de hoofdlijn.

3 	Haal het uiteinde van de lijn
door de lus boven het haakoog.

4 	Steek dan het uiteinde van
de lijn door de lus boven de
wikkeling.

5 	Bevochtig de knoop met wat
speeksel en trek hem aan. Knip
het uiteinde af.

2 	Leg de lijn langs de haaksteel
en laat het lusje 1 tot 2 cm
onder de haakbocht uitsteken.
Vorm met het andere uiteinde
een lus boven de haaksteel.
3 	Sla het uiteinde van de lijn
vervolgens rond de haaksteel
en steek hem door de lus.
4 	Doe dit vier keer, waarbij je
zorgt dat de wikkelingen mooi
naast elkaar komen te liggen.
5 	Bevochtig de knoop en trek
hem stevig aan. De hair is nu
3 tot 4 cm lang. Knip het losse
uiteinde af.

ZO ZET JE AAS OP DE HAIR

UITLODEN VAN DE PEN

1 	A ls voorbeeld gebruiken we
mais uit blik. Rijg meerdere
korrels mais op de aasnaald of
boilienaald.

Bij het penvissen bied je het aas
op de bodem aan. Door de pen
langzaam zinkend uit te loden,
weet je zeker dat het aas op de
bodem ligt.

2 	S la het lusje van de hair om de
weerhaak van de naald. Schuif
dan met je vingers de korrels
op de hair.

Knijp op 15 centimeter vanaf
de haak een loodhagel. Breng
daarboven loodjes aan tot de pen
langzaam zinkt. Hij stopt met
zinken als het onderste loodje de
bodem raakt.

3 	S teek een plastic stoppertje
door het lusje. Deze stoppertjes zijn in allerlei soorten
en maten te koop.

4 	Trek de mais tegen het stoppertje. Een vingerdikte ruimte
tussen aas en haak is goed.
De haak blijft volledig vrij
en kan dus perfect in de
karperbek prikken.

Schuif het stuitje hoger op de lijn,
totdat de antenne van de pen een
stukje boven water staat.
Bij een aanbeet kan de pen onder
gaan of schuin weglopen. Ook kun
je een ‘opsteker’ krijgen, waarbij
de pen omhoog komt of zelfs plat
gaat liggen.

HOTSPOTS
In de sloten, vijvers
en vaarten bij jou in
de buurt zwemmen
vrijwel zeker karpers.
Met de pen kun je
overal prima vissen.
Zie je weinig begroeiing en obstakels, dan
kun je een lijn van
22/00 tot 25/00
gebruiken. Vis je bij
waterplanten of
bijvoorbeeld een
brug, vis dan wat
dikker.

In va arte n en ka na len
ku n je alt ijd ka rperr he le
va ng en, wa aron de Vi s bi j
grote ex em pla ren. het
on de rb rekin ge n in ld m et
wate r, zoals ee n ve brug of
wate rp la nt en, ee n
ee n zijwate rga ng.

Polderweteringen
zijn vaak goede
karperwateren. Z e zijn
ideaal om struinend
met de pen te bevissen,
waarbij je de smalle
zijsloten niet moet
vergeten. Het bestand
bestaat meestal uit
slanke, oersterke
schubkarpers.

Bru gg en zi jn echt
M et de pe n ku n jee hots pots.
of ze lfs on de r de brpa l na ast
Va ak ligt er troep ug visse n.
de m, du s ge brui k op de bo ny lon lij n va n m in imee n ste rk e
aa l 30/00.

Karpers ligge n graa g
in de open inge n van
duik ers. Laat je aas
vlak voor de open ing
zakk en en werp een
handje voer bij je pen.

Bij waterplan
ten is veel na
tuurlijk voed
vandaar dat
sel te vinden
karpers er gr
,
aa
g zwemmen.
bij de plante
Vis dicht
n, maar met
een niet te du
nne lijn.

Belangrijke notities!
Heb je voldoende tijd, maak
dan een paar voerplekjes. Een
paar handen voer per plek is
voldoende. Vervolgens ga je op de
eerste plek vissen. Krijg je geen
beet, dan verkas je naar de
volgende plek.
Karpervissen met de pen
VIS TV-presentator Ed Stoop vist graag met de pen op
karper, omdat het zo’n actieve en spannende manier
van vissen is. Hij laat zien dat je dicht bij huis op een
eenvoudige manier succesvol kunt zijn.

Mais uit blik is de eerste keuze
van Ed. Het is niet duur en
karpers zijn er gek op. Prik twee
tot drie korrels op je haak of zet
met een aasnaald enkele korrels
op je hair. Voer na het inwerpen
een handje mais bij je pen.

Dit is alles wat je
nodig hebt:
een hengel, schepnet,
onthaakmat en een tasje
met aas en klein materiaal.
Op deze manier ben je
heel mobiel en kun je snel
verkassen als je een tijdje
geen beet krijgt.

Aan de waterkant kijk je
eerst of je ergens een teken
van leven ziet, zoals een
zwemmende karper, bellen
of modderwolken. Zie je
dat niet, kies dan de meest
aantrekkelijke visplek. Ed
kiest een plek aan de rand
van een rietkraag.
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Ed prikt drie korrels mais op
de haak en laat zijn pen voor
de rietkraag zakken. Het
afstellen van de pen op de
juiste waterdiepte doe je door
het stuitje op de lijn hoger of
lager te schuiven.

Bellen naast de pen! Even later een
paar kleine tikjes, waarna de pen
schuin onder gaat. Dat is het
moment om aan te slaan.

Door laag te zitten en rustig
te bewegen, verjaag je de vissen niet. Blijf na het inwerpen
goed opletten. Bellen of
kleine bewegingen van je pen
verraden de aanwezigheid
van een actieve vis. Met een
pet en polaroidbril zie je alles
veel beter.

De karper is gehaakt! In open water
kun je de vis laten uitrazen. Zijn er
waterplanten of obstakels? Rem dan
met je vinger de molenspoel af zodra
de vis die kant op zwemt.

Trek de moegestreden vis
rustig boven het grote net.
Na het landen leg je hem op
de (natte) onthaakmat en
verwijder je de haak. Even
poseren en dan voorzichtig
terugzetten. Karpers kunnen
erg oud worden, dus je kunt
een vis jaren later weer eens
vangen. Misschien is hij dan
wel doorgegroeid tot een
heuse dertig- of veertigponder!

YESs

s!!
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LEDERKARPER

Bij deze bijzondere karper loopt over de
flank van de vis een perfecte rij schubben.
De vangst van zo’n ‘rijen’ is vrij uitzonderlijk, want ze komen niet veel voor. Vergeet
dus vooral niet om foto’s te maken!

Een lederkarper (hierboven) heeft geen enkele schub op zijn lichaam.
Deze zeldzame variant noem je ook wel naaktkarper. Een vis die enkele
schubben heeft is geen leder- maar een spiegelkarper.

SCHUBKARPER
De schubkarper is volledig bedekt met
schubben. Dit is de meest voorkomende
variant in de karperfamilie. Net als de
overige typen kunnen ze meer dan 20
kilo zwaar worden, maar een vis van vijf
kilo is ook al beresterk.

SPIEGELKARPER
Een spiegelkarper heeft grote, willekeurig
geplaatste schubben op zijn flanken. Ze
zijn stuk voor stuk uniek en hun leven
lang herkenbaar. Door het fotograferen
van spiegelkarpers kun je terugvangsten
herkennen en veel te weten komen over
de verspreiding en groei van karpers.

De beste aassoorten
Mais
Voor veel penvissers is zoete blikmais het favoriete
aas. Heb je last van witvis, gebruik dan harde
kippenmais. Week dit 12 uur en kook het daarna
een half uur.
Kikkererwten
Te koop in de hengelsportzaak, toko of biologische
winkel. Na 12 uur weken en een half uur koken
te gebruiken op de haak of hair. Ook in blik te koop
bij de supermarkt.
Tijgernoten
Karpers zijn gek op deze krokante noten, die je koopt
in de hengelsportzaak. Na minimaal 12 uur weken
en een half uur koken, zijn ze klaar voor gebruik.
Boilies
Boilies zijn er in allerlei smaken en kleuren. Tijdens
het vissen kun je wat gebroken boilies rond je pen
voeren, dat werkt vaak goed.

VISSEN? ALTIJD DE VISPAS MEE!
•	
Om

in Nederland te mogen
vissen, heb je altijd een
schriftelijke toestemming van
de visrechthebbende nodig.
95 procent van al het water
is dit de VISpas, tevens het bewijs
van lidmaatschap van een hengelsportvereniging. De dichtstbijzijnde vereniging vind je op www.
vispas.nl. Koop de VISpas online
of bij een hengelsportwinkel.

•	
Met

de VISpas mag je nagenoeg
altijd vissen met twee hengels
en alle wettelijk toegestane
aassoorten. Lees echter altijd de
exacte voorwaarden na.

•	
Voor

•	
Bij

de VISpas krijg je ook één of
meer Lijsten van Viswateren.
Hierin staat in welke wateren je
precies mag vissen. Zonder de
juiste lijst is de VISpas niet geldig!

•	
Op

een beperkt aantal wateren
kun je ook met de Kleine VISpas
en bijhorende Kleine Lijst van
Viswateren terecht. Let op: met
de Kleine VISpas mag je met
slechts één hengel en eenvoudig
aas (dus geen kunstaas of dood
aasvisje) vissen.
Meer info: www.vispas.nl

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN
•
•

•
•
•
•
•

Maak je handen altijd nat voordat je vis beetpakt
Onthaak de karper uiterst voorzichtig, indien noodzakelijk met
een onthaaktangetje
Gebruik altijd een groot landingsnet en een onthaakmat
Foto’s maken? Houd de vis boven de onthaakmat
Zet je vis altijd terug in het water waar je deze gevangen hebt
Laat geen afval achter maar gooi het thuis weg
Meldpunt visstroperij: (0800) 04 88

Nuttige websites: www.sportvisserijnederland.nl, www.stekkie.nl,
www.visplanner.nl en www.vissendoejezo.nl

