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Niet veel – hooguit 
tien stuks – maar 
wel vaak bijvoeren”, 

wijst Remy op de verschil-
lende soorten pellets van drie 
millimeter doorsnee die deel 
uitmaken van het  arsenaal 
aan aas dat op zijn platform 
ligt. “Zo houd je de vis aan de 
praat en blijven ze rondzwem-
men, in plaats van dat ze zich 
volvreten en wegzwemmen.” 
Naast de minipellets staan er 
ook twee bakjes met grotere 
pellets; zogeheten softies in 
de kleuren bruin en groen. De 
kleine karpertjes en kruis-
karpers, een kruising tussen 
schubkarper en giebel, zijn 
gek op deze softies die als 
haakaas dienen. Verder staan 
er nog blikmaïs, een bakje ma-
den en twee grote ballen deeg 
– gemaakt van trouvitpellets 
en softies – op het aasplateau. 
“Daar vis ik ook mee zodat ik 

KijK op www.hetvisblad.nl/witvissen voor nog meer vijvertips van remy!

WITVISSEN OP 
KARPERTJES

Vissen met softies; niet voor watjes!

wat haakaas betreft kan afwis-
selen.”

jeUgdig elan
Hoewel hij net 18 is, heeft 
Remy toch al aardig wat erva-
ring in het wedstrijdcircuit. 
Hij begon op zijn elfde bij de 
lokale vereniging in Schijndel, 
werd bij de laatste drie edities 
van het Open NK Vijvervissen 
in Valkenswaard respectieve-
lijk tweede, vierde en vijfde 
en won een regionale selectie-
wedstrijd voor het NK Jeugd. 
Maar ondertussen wil het nu 
nog niet zo vlotten. Terwijl de 
buurman van de naastgelegen 
stek al is verkast, blijft Remy 
stug doorvoeren. Elke paar 
minuten schiet hij een paar 
pellets bij zijn pennetje om de 
kruiskarpertjes tot azen aan 
te zetten. “Dat zijn supervis-
sen om te vangen aan de 
vaste stok. Ik wil graag iets te 
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drillen hebben en kruiskarpers 
en kleine karpertjes vechten 
prima. Zeker als ze wat groter 
worden. Een vis van een pond 
of vier heb je echt niet zomaar 
binnen.”

stevig materiaal
Het materiaal van Remy is dan 
ook wat zwaarder van kaliber 
dan de doorsnee wedstrijdkit. 
“Mijn hengel, de CXRM 95 
van Preston Innovations, is 
wat sterker dan een gewone 
wedstrijdhengel. Het topdeel 
heb ik er nu niet in zitten, zo-
dat er een hol elastiek van 1,6 
mm doorheen past in plaats 
van een normaal topelastiek 
van 0,9 millimeter.” Ook het 
gebruikelijke lijntje van 6/00 
en haakje 22 of 24 voldoen 
niet bij deze visserij. Zijn 
hoofdlijn is van 14/00 nylon, 
de onderlijn van 12/00 nylon. 
Aan minihaakjes doet Remy 

ook niet: “Die kruiskarpers 
hebben echt een behoorlijk 
toeter. De G1-101 van Gama-
katsu maat 10 en de Kensaki 
1020-BN maatje 12 zijn mijn 
favoriete haken.”

dobber en 
loodZetting
Remy gebruikt voor deze 
visserij dobbers met een 
druppelvorm en een relatief 
dikke, korte antenne. “Je vist 
met wat zwaarder aas en dan 
is het fijner als je pen niet te 
makkelijk onder gaat. Daarbij 
kies ik ook voor dobbers met 
een onderkant van carbon. 
Het gebeurt nog weleens dat 
een vis het riet of de takken in 
schiet. Is de onderkant van je 
pen van metaal, dan is ie gelijk 
krom.” 
De loodzetting is zodanig dat 
de 20 cm lijn tussen de haak 
en het onderste loodje van 0,1 
gram (met daarboven op 30 
cm nog eenzelfde loodje en op 
wederom 30 cm eentje van 0,2 
gram) plat op de bodem ligt. 
Remy: “De vis moet het aas 
zonder weerstand kunnen 
oppakken. En hoewel je 
zou denken dat dit veel op-
stekers oplevert, gebeurt 
het nog vaker dat de pen 
onderschiet en de vis het 
elastiek voor je het weet al 
uit de hengel heeft getrok-
ken.” Dat is ook omdat hij 
met slechts 20 cm opslag 
boven zijn pen vist. “Dus als 
ik de vis niet haak, dan doet ie 
dat zelf wel.”

pUlla bUng
Speciaal voor de kruiskarper-
visserij heeft Remy met de 
Pulla Bung van Preston nog 
een gadget in zijn hengel 
zitten. Dit is een elastiekhou-
der die je gemakkelijk met 
de hand uit de hengel kunt 
trekken. Dit heeft als voor-
deel dat je bij een zware dril, 
van bijvoorbeeld een grotere 
karper, het elastiek aan de 
onderkant uit je hengel kunt 
trekken om zo extra druk op 
de vis te zetten. Veel andere 
elastiekhouders moet je met 
een ‘schroefsleutel’ uit je hen-
gel halen. “Iets dat je niet snel 
doet tijdens een heftige dril.” 
De Pulla Bung werkt overi-
gens het best op niet al te diep 
water. “Op echt diep water heb 

pennetjes met een wat dikkere antenne gaan wat minder makke-
lijk onder; handig als je met wat grover aas vist. 

op veel vijvers in nederland worden de laatste jaren kleine karpertjes 
en kruiskarpers uitgezet. dit om te kijken of deze vissen een antwoord 
zijn op het probleem van aalscholverpredatie en omdat ze prima sport 
bieden aan de vaste stok. remy van der heijden is zeer bedreven in 
het vijvervissen op karpertjes en doet de basis van deze in engeland al 
jaren mateloos populaire manier van vissen uit de doeken.
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de pulla bung is ideaal voor het betere drilwerk omdat je het 
elastiek gemakkelijk aan de onderkant uit je hengel trekt. 

TOPAAS VOOR KARPERTJES
Kleine karpertjes en kruiskarpers zijn verzot op pellets. Dit wil niet zeggen 
dat je met maïs, maden of wormen niks zal vangen, maar met haakpellets 
(softies) vis je toch wat selectiever op karpertjes. Door regelmatig alleen 
een paar micropellets bij te voeren, zal je ook minder snel een school witvis 
op je plek krijgen dan wanneer je met grondvoer in de weer gaat.

softies zijn kant-en-
klaar in vele kleuren, 
geuren en maten 

verkrijgbaar. je kunt 
ze prima op de haak 

vissen als je er maar voor 
zorgt dat de haakpunt net 

vrij blijft. 

het vijvervissen op kleine 
karperachtigen is in neder-

land sterk in opmars.
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Old SKOOl dEEg
Als ergens veel met softies wordt gevist, kunnen deze na verloop van tijd 
iets in vangkracht afnemen. Karpers zijn immers slimme beesten die het 
klappen van de zweep snel doorhebben. Nemen de vangsten met softies 
af, vis dan ook eens met ‘good old’ deeg, gemaakt van trouvitpellets en 
softies! Net zo attractief, maar wel weer een afwijkende aaspresentatie.

deeg wasemt veel geur- en 
smaakstoffen uit en is daarom 
een mooi alternatief haakaas 
voor softies. Knijp gerust een 
wat groter balletje om de haak, 
daar hebben de karpertjes geen 
enkele moeite mee.

Kruiskarpers leveren topsport aan witvismateriaal. wacht tijdens 
het drillen niet te lang met de hengel afsteken, anders blijven ze 
gaan!

dit kleine spiegelkarpertje kon ook niet van remy’s softie afblij-
ven.

je er weinig aan omdat je elas-
tiek dan te lang wordt.”

Zijwaarts aanslaan
De paar aanbeten die Remy 
inmiddels heeft gekregen, 
heeft hij allemaal gemist. Sof-
ties, deeg, maïs, maden; het 
helpt allemaal niks. Hij krijgt 
alleen kleine tikjes die niet te 
verzilveren zijn. Het vermoe-
den rijst dat minivoorntjes het 
bij gebrek aan grotere vissen 
voor het zeggen hebben. Dan 
duikt het pennetje weer weg 
en is het wel raak. Remy slaat 
naar links aan – het is hier 
niet diep en door schade en 
schande heeft hij geleerd dat 
recht omhoog aanslaan garant 
staat voor een tijdrovende 
pruik om je hengel – en het 
elastiek doet zijn werk als de 
vis er vandoor spurt.
“Zo gauw als dit eerste schot 
iets in kracht afneemt, begin 
je met het afsteken van je 
hengel”, legt Remy de tactiek 
hoe een kruiskarper te drillen 
uit. “Doe je dit niet, dan kan 
de dril erg lang duren want 
ze blijven vechten.” Intussen 
vindt de eerste kruiskarper 
zijn weg naar het net. “Het 
zijn hele mooie vissen. Ze lij-
ken een beetje op een normaal 
schubkarpertje, maar dan met 
veel kleinere baarddraden.” De 

robuuste bouw van de kruis-
karper zou deze vis inderdaad 
weleens ‘aalscholverproof’ 
kunnen maken.

switChen
Gezien het feit dat de beten bij 
het statisch op de bodem vis-
sen niet doorzetten, probeert 
Remy door zijn aas zachtjes 
te verslepen effectiever te vis-
sen. Door naar deze techniek 
over te schakelen weet hij de 
meeste beten nu ineens wel te 
verzilveren. Dit resulteert in 
zes kruiskarpers op rij. Zodra 
de beetfrequentie wat af-
neemt, switcht Remy naar een 
onderlijn van 10/00. “Mijn 
ervaring is dat een verschil 
van 2/00 al meer beten kan 
opleveren. Uiteraard moet je 
nu wat voorzichtiger drillen 
omdat de kans op verspelen 
groter is. Aan de andere kant: 
als je niks kunt verspelen, 
krijg je ook geen beet.” Het is 
alsof de vis meeluistert, want 
daarna verspeelt Remy tot 
twee keer toe een grotere vis. 
Zodra hij aanslaat, zwemmen 
ze naar rechts weg en is de vis 
niet te stoppen. Beide keren 
schiet de vis los en valt de lijn 
slap. Deze vroege voorjaars-
sessie aan de Vossekuil wordt 
besloten met een klein, maar 
dapper spiegelkarpertje. 


