
Ondanks deze eigenschappen kies ik er

voor om dit product alleen bij watertempe-

raturen onder de twaalf graden te gebrui-

ken. Dit product staat er namelijk om be-

kend dat het zeer veel witvis aantrekt. Ook

de bekende soaks en dips zijn in veel ge-

vallen een aantrekkelijke lekkernij voor wit-

vis. Ook deze producten gebruik ik daarom

enkel bij lage watertemperaturen. Zelf heb

ik veel kennis over aas en voertactieken

opgedaan bij mijn vismaat Mark Pansar. Je

zou kunnen stellen dat Mark een zesde

zintuig heeft als het aankomt op aas en

voer. Het belangrijkste is dat een voerstek

goed wordt opgebouwd, en dat doe je niet

met veel voeren per keer maar door met re-

gelmaat te voeren met kleine hoeveelhe-

den.

Ik ben ik van mening dat aasopname bij

lage watertemperaturen veel trager is. Als

je in de winter beet krijgt is dat in vele situ-

aties een trage run. Tijdens een aanbeet

wordt het aas als het ware vertraagd opge-

nomen. Dit komt omdat de stofwisseling op

dat moment zeer laag is en de karper in

een passievere toestand verkeert. De zuig-

kracht waarmee het aas wordt opgenomen

zal dus kleiner zijn. Hierdoor heeft de kar-

per de mogelijkheid om veel sneller onre-

gelmatigheden te detecteren bij de aasop-

name. Zelf probeer ik hierop in te spelen

door mijn rigs efficiënter te laten haken.

Het type rig dat ik meestal gebruik is een

combi-rig.

Mijn variant van de combi-rig bestaat uit

twee verschillende materialen die verbon-

den worden met een wartel of een knoop.

Het achterste gedeelte bestaat uit amnesia

of zware leadcore. Als ik amnesia gebruik,

verzwaar ik het achterste deel met kneed-

baar lood. Bij het maken van deze combi-

rig probeer ik een centraal zwaartepunt te

maken. Tijdens het opnemen van de rig

functioneert het achterste gedeelte van de

combi-rig als een hefboom waardoor het

gewicht op het zwaartepunt komt te liggen

Hierdoor zal de inhaking versnellen bij een

langzame aasopname. De hair maak ik

niet te lang, zodat de bovenkant van de boi-

lie een paar millimeter onder de haakbocht

hangt. De lengte van mijn rig is tussen de

zeventien en dertig centimeter.

Het vroege voorjaar is voor veel vissers

een lastige periode, terwijl er toch zeer

goede resultaten te behalen zijn in deze

periode. Het is echter zeer belangrijk dat er

goede weloverwogen keuzes gemaakt

worden. Anders kan het gemakkelijk ge-

beuren dat het landingsnet meerdere ses-

sies droog blijft.

Ten eerste is het heel belangrijk dat je op

het juiste water aan de slag gaat. Indien je

in maart begint op een water dat zwaar

bevist en/of bevoerd wordt en het is er nog

behoorlijk diep ook, dan wens ik je veel

succes. Deze wateren produceren dikwijls

slechts enkele vissen tot begin mei of tot-

dat de watertemperatuur oploopt naar een

graad of vijftien. Als je dan ziet hoeveel

vissen er in het voorjaar gevangen worden

in verhouding tot het aantal uren dat er op

het betreffende water gevist wordt, dan is

het snel duidelijk dat die meestal niet de

moeite waard zijn. Of het moet net die ene

grote karper zijn waar je de zinnen op hebt

gezet, maar dan zul je dus bereid moeten

zijn om af te zien. Het is beter om een wa-

ter te bevissen met een redelijk bestand,

dat niet al te diep is en dus snel opwarmt of

een water dat over grote ondiepe gedeel-

ten of baaien beschikt. De karpers trekken

snel naar deze sectoren als de temperatuur

een beetje oploopt of als de zon schijnt. Als

ik in het voorjaar een nieuw water ga bevis-

sen, dan zorg ik er voor dat ik goed op de

hoogte ben van het bodemverloop, de bo-

demstructuur en de diepteverschillen. Dan

kies ik voor een stek waar ik de vis ver-
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Het vroege voorjaar maakt zich altijd ken-

baar door grillige weersomstandigheden

zoals koudere buiten temperaturen en re-

genbuien. Voor de meeste karpervissers

speelt de watertemperatuur een belang-

rijke rol. Deze factor bepaalt de globale

aanpak en de juiste aaskeuze. In het

vroege voorjaar schommelt de watertem-

peratuur rond zes tot acht graden, en bij

deze temperaturen werkt de stofwisseling

van de karper zeer langzaam. De karpers

verkeren in een wintermodus en zijn vaker

passief dan actief.

Bij lage temperaturen staat de activiteit van

de karpers op een zeer laag pitje. Met deze

watertemperaturen is het dus niet altijd

even simpel om een visje op de kant te krij-

gen. Ook voer ik op de meeste wateren

zeer beperk. Een van de redenen dat op

sommige wateren in het voorjaar zeer

moeilijk vis te vangen is, is meestal omdat

er in het late najaar en in de winter onno-

dig en te veel gevoerd is. In een dergelijke

situatie zijn de karpers helemaal verza-

digd. Bij een temperatuur van rond of onder

de acht graden gaat mijn voorkeur uit naar

de instantvisserij omdat ik van mening ben

dat de karpers met deze watertemperatu-

ren de aasperiodes zeer kort zijn. In deze

omstandigheden zal ik zelfs niet opteren

om een mini-voercampagne te starten. Ik

probeer de plaatsen te bevissen waar ik

een vis kan verwachten, bijvoorbeeld tegen

sluiscomplexen. Ook probeer ik zo efficiënt

mogelijk te vissen, gedurende de beste

uren van de dag. Bij deze instantsessies

maak ik gebruik van een attractief aastype,

waar ik later in deze bijdrage nog op terug

kom. De weersomstandigheden in deze

periode dragen meestal zeer koude nach-

ten met zich mee, waardoor overdag de

kans om vis te vangen meestal groter is.

Als de watertemperatuur de grens van ne-

gen à tien graden bereikt, start ik met een

kleine voercampagne. Ik ga van start op

een stek die ik van te voren goed heb be-

studeerd en uitgepeild. Mijn voermethode

hangt ook gedeeltelijk af van de stek en

vooral van de bodemstructuur. Wanneer ik

op deze stek enkele hotspots kan vinden

zoals kuilen en bulten zal ik deze zeker be-

vissen. Ook met voeren houd ik hier na-

tuurlijk veel rekening mee, ik zal in eerste

instantie verspreid voeren om de vis te la-

ten zoeken naar aas, maar op de ge-

noemde hotspots zal ik compacter voeren.

Aan de ene kant oefenen deze hotspots

aantrekkingskracht uit op de karpers en

anderzijds ga ik deze hotspots ook daad-

werkelijk bevissen. Aan de hand van het

aantal vissen dat ik kan vangen bepaal ik

de voerhoeveelheid. Klakkeloos dumpen

van voer heeft totaal geen zin en zal een

negatief effect hebben op de vangsten. Als

er slechts een beperkt aantal vissen de

stek zullen bezoeken, zullen deze namelijk

te snel verzadigd raken. De mate van ver-

zadiging is natuurlijk ook afhankelijk van

het type aas dat gebruikt wordt. Als je ge-

bruik maakt van een boilie met een hoog

vetpercentage zal de verzadiging snel zijn

hoogtepunt bereiken. Daarom is het ver-

standig om een uitgebalanceerde samen-

stelling te gebruiken zodat de vissen niet

verzadigd worden. Bij watertemperaturen

van negen tot tien graden maak ik in mijn

boilie gebruik van maximaal tien procent

vismeel, vleesmeel of andere producten

die een hoog percentage vetten en eiwitten

bevatten. Mijn persoonlijke voorkeur gaat in

het (vroege) voorjaar uit naar een boilie

met een beperkte voedingswaarde. Naar-

gelang de watertemperatuur stijgt pas ik

systematisch de samenstelling van mijn

aas aan. Verder maak ik in de winter en het

vroege voorjaar gebruik van producten zo-

als fijn gemalen kelp, tarwekiemen, gar-

naalkreeftjes, betaïne en aminol. Aminol

bezit een erg attractieve werking, is een na-

tuurlijke flavour en bevat veel aminozuren.
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rotary letter
De karperbeurs in Zwolle is voor veel karpervissers de plek waarop ze uit hun figuur-

lijke winterslaap ontwaken. Ondanks dat het koudste jaargetijde nog lang niet ten

einde is, krijgen de karpervissers weer de onbedwingbare drang om de lijnen nat te ma-

ken. Voor velen blijven de eerste sessies van het jaar helaas karperloos en de oppor-

tunistische stemming maakt dan snel plaats voor gevoelens van twijfel en onzekerheid.

De watertemperatuur is in februari en maart namelijk nog zeer laag en ondanks dat de

dagen lengen en de zon al meer kracht krijgt is er meestal weinig karperactiviteit te be-

speuren. Hoe vang je die verlossende eerste karper van het jaar?

Raf Nijs, Sander van Kooten en Dennis de Wilde gaan in op de volgende vragen:

• Waar kunnen de karpers in de nawinter en het vroege voorjaar verwacht worden?
• Wat is de aaskeuze en welke voertactiek wordt toegepast?
• Zijn er rigtechnische aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden?

Raf Nijs

Sander van kooten

Sander met een Franse vijftiger.

Raf.
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wacht en bepaal ik hoe ik deze stek het be-

ste kan bevissen. De eerste sessies vis ik

altijd instant en probeer ik activiteit van

karper te ontdekken. Ik begin pas met voor-

voeren als ik zeker weet dat de vis in de be-

treffende zone zit en – wat nog belangrijker

is – hier ook aast. Ik vis meestal één hen-

gel zeer dicht in de kant. Hierbij let ik in het

voorjaar vooral op oevers waar de zon het

meeste schijnt. Op sommige wateren kreeg

ik, nadat de zon slechts enkele minuten op

de oever scheen, al een aantal aanbeet.

Mijn andere hengel vis ik graag op de die-

pere gedeeltes van het water, bij voorkeur

op een diepte van zes tot acht meter. Het

zal namelijk niet de eerste keer zijn dat ik

de grotere vissen uitsluitend op deze diep-

tes weet te verschalken. Op de ondiepere

stekken vang ik vaak de kleinere karpers. 

Als ik uitgezocht heb waar de vis aast,

bouw ik de stek zorgvuldig op zonder dat ik

de stek overvoer. Denk hierbij aan drie-

honderd tot vijfhonderd gram aas per dag.

Als aas gebruik ik hoogwaardig en instant

aas dat een maximale aantrekkingskracht

heeft. Het liefst gebruik ik boilies als haa-

kaas en voer ik enkele gebroken boilies en

bijpassende pellets bij. Een boilie die er in

het voorjaar bovenuit steekt is de Trigga-

Ice van Nutrabaits. Hier voeg ik nog enkele

attractors en aminozuren aan toe. Ook kun-

nen fluoro pop ups in combinatie met pel-

lets en hennep zeer effectief zijn. Hier heb

ik in het vroege

voorjaar echter nog

nooit een dikke kar-

per aan gevangen.

De laatste meters

van de montage en

de aaspresentatie

zijn minstens zeer

belangrijk. Als het

water koud is aast

de vis nog zeer

traag en de aaspre-

sentatie zal hierop

moeten aangepast

worden. Om te be-

ginnen gebruik ik

vaak een haak-

maatje kleiner dan

normaal, dus een

maatje 8 of 9 in plaats van een 6 of een 7.

Als haakaas gebruik ik bij voorkeur een

boilie met een diameter van vijftien millime-

ter. Mijn onderlijn is een vijftienponds combi

rig met een zeer soepele kern. Hierbij zet

ik altijd het loodje op het stijve gedeelte van

de onderlijn zodat deze plat op de bodem

blijft liggen en altijd gestrekt ligt.

Ik gebruik een schuivende montage met

een Korda inline lood van vier ounce (112

gram). Ik bevestig deze op een Korda safe

zone leader waarboven ik één of twee

schuifloodjes plaats. Als hoofdlijn gebruik ik

uitsluitend fluorcarbon van X-Line met een

trekkracht van twintig pond. Deze lijn zinkt

als een baksteen waardoor de lijn altijd

netjes op de bodem ligt. Voorwaarde is wel

dat er een zeer licht wakertje wordt ge-

bruikt, anders wordt de lijn door het gewicht

van de waker weer omhoog getrokken van

de bodem en neemt de kans op lijnzwem-

mers aanzienlijk toe. Ik hecht er veel

waarde aan dat de lijn over een zo groot

mogelijk gedeelte over de bodem loopt,

het water is in het vroege voorjaar immers

extra helder waardoor een door het water

lopende lijn veel sneller gedetecteerd zal

worden. Vooral als je merkt dat de vis over-

dag aast is dit een belangrijk aspect, ’s

nachts kan een karper de lijn immers niet

zien.

Persoonlijk let ik niet op de watertempera-

tuur maar meer op de weersomstandighe-

den. Ik heb op erg zonnige dagen enkele

goede sessies meegemaakt op ondiepe

gedeeltes van een water. Daarentegen heb

ik op bewolkte en zachte dagen op de

diepe stekken goede resultaten behaald. In

het vroege voorjaar ga ik gewoon vissen

wanneer ik er zin in heb of als ik denk dat

ik een goede kans op een karper maak.

Dat herinnert mij er aan dat het nu de hoog-

ste tijd is om naar de waterkant te gaan, de

vissen liggen al op mijn aasjes te wachten.
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De juiste aanpak kan het verschil maken.

Het vroege voorjaar van 2007 bracht Sander deze fel begeerde (Nederlandse) veertiger.

rotary letter

Sander.

advertentie
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De vraag is waar je de karpers in het

vroege voorjaar kunt verwachten. In de bij-

drage van Raf lees ik hier weinig over te-

rug, dus veronderstel ik dat hij

stekken/stukken bevist die hij het gehele

jaar bevist. Je kunt een uitgebalanceerde

boilie hebben samengesteld die aan de

watertemperatuur is gerelateerd, maar als

de vis er niet is houdt het allemaal op. Mijn

ervaring is dat vangbare vissen meestal

heel ondiep (vijftig centimeter of nog ondie-

per) zijn te vinden, zeker bij mooi zonnig

weer. Jaren geleden kwam ik tot de conclu-

sie dat er nog een patroon te vinden was.

Het bleek namelijk heel vaak de noord-

westhoek van een water te betreffen. In

de meeste gevallen is deze hoek zonder

kompas te vinden, want daar is bijna altijd

het meeste riet te vinden. Mocht er geen

riet te vinden zijn dan is dit waarschijnlijk

vervangen door een kunstmatig aangelegd

strand. Deze hoek heeft namelijk de

meeste zonuren per dag en vandaar dat

riet en/of het strand hier vaak te vinden

zijn. Een andere belangrijke factor is on-

diep water, in beide gevallen is dat hier

ook aanwezig. Sander geeft in zijn bijdrage

aan dat ondiep water en zonnig weer een

pré zijn. De ervaring van Sander, betref-

fende een enkele maar vaak grote vis uit

het diepere gedeelte kan ik beamen. Mijn

ervaring is ook dat dit vaak samenhangt

met bewolkte dagen.

Heel vroeger (ik word oud) bestond de me-

ning dat karpers in de winter alleen op het

diepste gedeelte van het water te vinden

zijn. Ik denk dat we met zijn allen heel veel

verloren uurtjes hebben zitten afzien in de

kou om een dergelijke felbegeerde ijsklomp

uit de diepte te mogen vangen. De vissen

zijn vaak wel op het diepste stuk van het

water te vinden, en laten zich er ook regel-

matig zien, maar zul je niet op de bodem

vangen. Uiteraard zijn er uitzonderingen

mogelijk, maar we gaan voor onze beste

kans toch? De vissen hangen regelmatig

op half water, vaak tijdens helder weer en

een hogedrukgebied. Hierdoor is met

meestal steenkoud. De vissen rollen en

springen wel, maar een aanbeet blijft uit.

Sander heeft wat dit betreft ook vergelijk-

bare ervaringen.

Als het water niet te diep is, wil een zig-rig

nog wel eens voor verrassende resultaten

zorgen. Nick Helleur, een goede Engelse

vriend van mij, heeft zich een paar winters

geleden helemaal klem gevangen door zig-

rigs in te zetten met als aas een stukje

zwart foam. En dit foam niet soaken, nee...

Gewoon een stukje zwart foam, meer niet.

Hij vertelde me dat hij deze tactiek voorna-

melijk tijdens heldere dagen en nachten

gebruikt waarbij het zon- of maanlicht als

tegenlicht fungeert en er voor zorgt dat het

foampje goed zichtbaar is en hierdoor de

nieuwsgierigheid van de karpers trekt. Ook

een efficiënte maar nogal onorthodoxe ma-

nier van de vis opsporen is het zoge-

noemde ‘Lamping’. Je loopt dan ‘s avonds

of ‘s nachts met een felle lamp langs het

water en schijnt in de kant op zoek naar

karpers. Het opmerkelijke is dat de kar-

pers niet schrikken van dit licht, maar zeelt

en brasem wel. De beste omstandigheden

zijn dus (alweer) heldere steenkoude avon-

den of nachten. Zodra je een vis hebt ge-

vonden dan is een traag zinkende brood-

vlok genoeg om een aanbeet te forceren. Ik

kom er helaas niet aan toe door mijn werk

en gezin, maar ik ben heel benieuwd wat

deze techniek het op het Kempisch Ka-

naal zou opleveren. Een pintje op de kar-

perbeurs van Zwolle is alles wat ik vraag…

Vijftien jaar geleden liet een snoekvisser mij

dit voor het eerst zien toen ik voor een dui-

ker zat te vissen. Toen viel het kwartje nog

niet maar later bleek dit een methode te zijn

die enkele van mijn Engelse vrienden al ja-

ren gebruikten.

Zoals de meeste karpervissers in de winter,

gebruik ook ik graag klein en weinig aas.

Dit kan in mijn geval het volgende zijn:

Fluoro pop-ups, plastic maïs, miniboilies,

een sterk geflavourde zinkende boilie of

een klein stukje Peperami oftewel Bi-Fi

worst. Het belangrijkste voor mij is dat het

aas zo klein mogelijk is. Zelfs een vijftien

millimeter pop-up versnijd ik nog, zodat er

slechts een ‘dumbell’ van acht of tien milli-

meter overblijft. Wat natuurlijk een voor-

waarde is, is dat er niet al te veel brasem

en ander gespuis aanwezig is. Bij lage wa-

tertemperaturen heb je wel veel minder

last van dit ongedierte.

Dennis de Wilde

Chocolate Malt in de testfase en de ideale lijnen voor rigs en hoofdlijn.

Hair van braid in combinatie met een Korda

Choddie haak.

rotary letter

advertentie
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Voorvoeren heb ik af en toe ook gedaan. Ik

heb zelfs in zeer koude omstandigheden

wel eens een plek opgestart en in enkele

gevallen nog succesvol ook, tot mijn eigen

verbazing overigens. Voorwaarde voor mij

is wel dat je dit met een schrale bol doet,

iets wat Raf ook al aangeeft. Vergeet vis-

meel en dergelijke, een in-

stant bolletje is meer dan vol-

doende. Mijn voorkeur gaat

dan uit naar Dynamite’s Pine-

apple Plus en de gloed-

nieuwe Chocolate Malt (op

het moment van schrijven

nog in testfase), in tien of

hooguit vijftien millimeter.

Wanneer ik een zinkende

boilie gebruik zal dit altijd een

gesoakte bol zijn. Dit om

meer attractie aan het aas

mee te geven. Wat ook nog

wel eens wil helpen is het ge-

bruiken van een pva-stick.

Let er dan wel op dat je hierin

zo weinig mogelijk olie ge-

bruikt in verband met de lage

watertemperaturen. 

Wat mij direct boeide in Raf

zijn bijdrage is de bewering

dat de aasopname bij kou-

dere temperatuur minder

krachtig zou zijn. Spijtig dat

Raf hier niet verder op ingaat,

ik ben hier namelijk niet zo ze-

ker van. Ik ben geneigd mijn

rigs heel kort te vissen, zo kort mogelijk als

de bodemgesteldheid toelaat. Op een zeer

harde bodem durf ik gerust een rigje van

zeven centimeter lengte in te zetten in com-

binatie met een inline lood. Meestal zijn

mijn rigs gemaakt van een stukje Korda

Hybrid in combinatie met een Longshank

maatje 10. Wanneer de bodem zacht is

(denk aan al het gevallen boomblad wat in

het najaar is gevallen en naar de bodem is

gezonken) of wanneer ik single hookbait

vis, gebruik ik steevast een Chod-rig (zie de

artikelen van Wesley Lagaert in Spiegel

Magazine nr. 14 en Koen Koops in nr. 15).

Belangrijk bij deze rig is de gebruikte haak,

ik gebruik steevast een Korda Choddie in

maatje 8. Deze haak is voor deze rig ont-

worpen en door het naar buiten gebogen

oog zorgt dit type haak voor de perfecte in-

haking. Je kunt vervolgens een D-rig mon-

teren, maar mijn favoriete methode is een

stukje soepele braid mee te knopen in de

no-knot knoop en hiermee een soepel hair-

tje te vormen. De pop-up kan nu heel na-

tuurlijk bewegen en de rig haakt heel goed

in. De montage wordt eigenlijk uitsluitend

met een pop-up gevist, maar ik heb al en-

kele keren de kralen naar het lood gescho-

ven en het als een zeer korte helicopterrig

gevist in combinatie met een zinkende boi-

lie. Als rig materiaal gebruik ik Korda IQ

met een trekkracht van 20 lbs. Dit is een

fluorocarbon lijn die vrijwel onzichtbaar is

en goed stijf is. Ook maak ik wel eens ge-

bruik van Ultima Power Stiff 22 lbs, welke

echt superstijf is.

Wat het gehele jaar sowieso al belangrijk

is, is lijncamouflage (ook Raf hecht hier

heel veel waarde aan). Bij lage watertem-

peraturen is het water een stuk helderder

dan in de warme periode. Ik gebruik een

goed zinkende hoofdlijn met een fluoro-

carbon coating en ben afgelopen jaar over-

gestapt op Ultima Power Carp. De lijn zinkt

goed af, heeft weinig rek en is door de

fluorocarbon coating minder zichtbaar. Mo-

menteel ben ik met Ultima een soepele

100% fluorocarbon hoofdlijn aan het ont-

wikkelen. Deze lijn moet zo soepel worden

dat er met gemak honderd meter te werpen

is, iets wat met de bestaande producten

voor de meeste mensen niet haalbaar is.

Net als Sander gebruik ik graag sliders om

de lijn nog beter af te laten zinken. 

Hiernaast gebruik ik ook graag een Korda

Safe Zone leader. Voorheen maakte ik veel

gebruik van een leadcore leader, echter ik

vind dit materiaal net iets te stug. Daardoor

volgt het de contouren van de bodem niet

goed. De Safe Zone leaders voldoen veel

meer aan deze voorwaarde. Als gevolg vis

hiervan ik met meer vertrouwen wat uitein-

delijk ook meer vis oplevert.
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Een prachtige spiegelkarper in koude omstandigheden.

Dennis.

advertentie


