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When the going gets tough - Dennis de Wilde

ten snel schakelen. We hadden het grote 

meer geboekt, maar zien het niet zitten 

om hier uit te pakken. Vreemd genoeg 

staat het middelste meer nog niet in de 

paaistand terwijl dit meer zelfs kleiner en 

ondieper is. We hebben ook het geluk 

dat er in deze week slechts één andere 

karpervisser aanwezig is en we beslui-

ten te beginnen op het middelste meer. 

De aanwezige visser heeft zich geïnstal-

leerd in de ondiepe hoek met de kleine 

eilandjes. Daar is veel vis aanwezig en 

als we aankomen, vangt hij al snel en-

kele karpers. Het is duidelijk dat zich 

hief veel vis heeft verzameld om te gaan 

paaien. Het is niet anders.

Hoe ga je om met deze situatie? Je zult 

ongetwijfeld beamen dat je met de stan-

daard aanpak geen potten zult breken. 

Je moet je dus aanpassen aan de om-

standigheden. Buiten de paaitijd zijn er 

immers ook altijd momenten waarop de 

vis het gewoon even ‘niet doet’ en ook 

daarmee moet je omgaan. Onze geliefde 

sport heet immers vissen en niet vangen.

Er zijn tal van ‘tips & tricks’ te noemen 

om onder dergelijke omstandigheden 

toch nog resultaat te boeken. Het ge-

bruik van attractief en olierijk deeg om 

je haakaas kan de vis verleiden om toch 

een hapje te nemen. Hiervoor zijn de tij-

gernootproducten van Satisfishing uiter-

mate geschikt (een attractief deeg maak 

je van tijgernootbloem, extract en olie). 

Dit deeg kun je ook om je lood kneden. 

De olie en de voerdeeltjes zullen zich 

verticaal door het water bewegen en een 

onweerstaanbare geur- en smaakkolom 

veroorzaken. Mochten zich karpers in 

de middelste of bovenste waterlaag be-

vinden, kan het geurspoor ervoor zor-

gen dat de koppen naar beneden gaan 

en dat een aanbeet volgt. Solar’s Up & 

Down mix zorgt voor een soortgelijke at-

tractieve kolom. Dit speciale grondvoer 

bevat een bestanddeel dat ervoor zorgt 

dat de voedseldeeltjes naar de opper-

vlakte stijgen en vervolgens weer lang-

zaam naar beneden zakken. Dit gaat 

continu door en blijft ervoor zorgen dat 

de vissen in alle waterlagen in aanraking 

komen met het geur- en smaakspoor. 

De bijgeleverde vloeistof zorgt ervoor 

dat het ‘up and down effect’ perfect 

werkt. Het soaken van het haakaas in 

dips/glugs kan ook zeer positief werken. 

Deze methoden kunnen ervoor zorgen 

dat de karper wordt aangezet om toch 

te gaan azen.

Wat ook kan gebeuren, is dat de vis heel 

voorzichtig is. Bijvoorbeeld na een hele 

drukke en succesvolle week vooraf-

gaand aan jouw trip. De meeste betaal-

wateren zijn in de winter gesloten en dan 

kunnen de eerste weken van het nieuwe 

seizoen zeer succesvol zijn. Vaak zie je 

dat er na de eerste succesvolle maand 

enkele weken van slechte vangsten vol-

gen. De vis lijkt zich even te bezinnen op 

de gemaakte fouten. Ook hierop kun je 

inspelen. Denk eens aan het voorweken 

van boilies omdat karpers verse en geu-

rende boilies gaan mijden. Voorgeweek-

te boilies imiteren boilies die al geruime 

tijd in het water liggen en dus veiliger zijn 

voor de vis. Vaak hangen de karpers wel 

rond de voerstek en laten ze zich regel-

matig zien door te springen en te rollen 
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Ik heb nu al twee jaar achter elkaar een 

voorjaarstrip gemaakt waarin de karpers 

in de paai zaten. In 2010 ging ik voor het 

eerst naar Freedom Lakes (zie Spiegel 

Magazine 24 voor het verslag) en halver-

wege de week begon de vis massaal te 

paaien. Gelukkig hadden we in de eerste 

dagen al leuke resultaten behaald dus 

vonden we het niet zo erg. Het afgelopen 

voorjaar besloten we terug te gaan naar 

Freedom Lakes. Gezien de ervaring van 

het vorige jaar vroegen we ons natuurlijk 

wel af of we de paai konden omzeilen.

Wegens de geboorte van ons tweede 

kindje konden we niet eerder vertrekken 

dan de periode van vorig jaar. Toen gin-

gen we in de derde week van april en 

nu besloten we om enkele weken later 

te gaan. We hoopten dat de paai dan 

voorbij zou zijn. Tijdens de aanloop van 

de sessie was het warm dus de vis zou 

dit jaar vast eerder paaien. April brak alle 

warmterecords en we waren ervan over-

tuigd dat we goed hadden gegokt.

Via Facebook heb ik regelmatig contact 

met Mark – de eigenaar van Freedom 

Lakes – en het blijkt dat de vis zich half 

april klaarmaakt voor de paai. Een on-

verwacht koudefront gooit echter roet in 

het eten en op het moment van vertrek 

heeft de vis nog steeds niet gepaaid. 

Er wordt echter een warme week voor-

speld en ik voel de bui alweer hangen. 

Bij aankomst blijkt de vis zich inderdaad 

klaar te maken voor de paai en nu staan 

we voor een dilemma. Zo zie je maar dat 

het in deze periode heel lastig plannen 

is. Er is niets aan te doen en we moe-
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Velen onder ons zijn zich al aan het oriënteren op een buitenlandse vistrip in het komende jaar. De meeste karpervis-
sers plannen een trip in het voorjaar en dat brengt altijd de nodige onzekerheden met zich mee. Stel dat het voorjaar 
nog niet op gang is gekomen of dat de paaitijd al is begonnen. Zeker op betaalwateren is timing van groot belang, je 
hebt immers een stek geboekt en zit daar voor een week aan vast. Dennis de Wilde geeft adviezen waarmee de kans 
op een succesvolle vistrip aanzienlijk wordt vergroot.

When the going  
gets tough

Vissen met slappe lijnen is zeker effectief 

wanneer het niet zo goed loopt.

Lijnclips zorgen bij gebruik van slappe lijnen voor een ruimere beetregistratie.

Unleaded zorgt ervoor dat de laatste  

meters ook netjes aan de bodem geplakt zit
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de meeste betaalwateren zijn (zinkende) 

gevlochten lijnen niet toegestaan en 

dan zijn lijnen van fluorocarbon of lijnen 

met een coating van fluorocarbon een 

geschikte oplossing. Er zijn ook goed 

zinkende nylon lijnen te krijgen. Bij het 

vissen met slappe lijnen is het belangrijk 

om lichte wakers te gebruiken. Te zware 

wakers zullen de lijn namelijk weer van 

de bodem tillen. Ook het gebruik van 

lijnclips is van wezenlijk belang. Door 

de lijn in de clip te klemmen, vergroot je 

de hoek van de lijn waardoor de beet-

registratie nauwkeuriger is. Wees ge-

duldig nadat je hebt ingegooid en hang 

de waker niet meteen in de lijn. Elke lijn 

heeft tijd nodig om goed af te zinken en 

geef dus genoeg lijn om dat mogelijk te 

maken. Het zal je verbazen hoeveel lijn 

je daadwerkelijk moet geven voordat de 

lijn echt goed is afgezonken en de waker 

op zijn plaats blijft hangen.

Qua rigs loont het om met de lengte van 

de onderlijn te spelen. Soms zijn er ver-

bluffend snelle resultaten te boeken met 

extreem lange onderlijnen. Hierbij moet 

je denken aan lengtes van meer dan 

vijftig centimeter. Gewoon nylon van de 

molen voldoet prima om een rig van te 

maken. Ook het gebruik van het type 

onderlijn kan een positief effect hebben. 

Zo zie ik de laatste jaren nog maar wei-

nig mensen met een echte stiff rig vis-

sen. Ik heb het idee dat tachtig procent 

van de karpervissers tegenwoordig vist 

met een gecoate onderlijn. Of heb ik het 

mis?. Een andere belangrijke troef van 

mij is de chod rig. De chod rig heeft mij 

al vaak vis opgeleverd als alle andere 

onderlijnen verstek lieten gaan. Daarom 

is de chod een vast onderdeel van mijn 

visserij geworden. Ik heb er al vaker over 

geschreven, maar het is een erg eenvou-

dige presentatie die ook nog eens overal 

kan worden ingezet. Wil je op een nieuw 

water of en nieuwe stek snel aan de slag 

(en de stek niet verstoren met een boot 

of peilhengel); gooi maar een paar chod 

rigs uit en je bent effectief aan het vis-

sen!

Als het stroef loopt is het ook zeer be-

langrijk om alles heel goed tegen de 

bodem te ‘pinnen’. Toplood en flying 

backleads zijn hiervoor uitermate ge-

schikt. Een nieuw materiaal om de laat-

ste meters tegen de bodem te houden is 

Unleaded van Solar Tackle. Dit leader-

materiaal is de perfecte vervanger van 

leadcore. Het zinkt net zo goed af als 

leadcore, maar is vele malen soepeler 

omdat het geen loodkern bevat. Kort-

om: leadcore is echt een product van 

het verleden. Nadat ik Unleaded voor de 

eerste keer had gebruikt, heb ik al mijn 

leadcore in de prullenbak gegooid. Er 

is ook Unleaded onderlijnmateriaal ver-

krijgbaar. Ook dat zinkt volledig af en 

het is zeer soepel. Kneedbaar lood of 

loodhagels op de onderlijn zijn niet meer 

noodzakelijk. Unleaded ligt plat op de 

bodem en volgt alle contouren.

Al met al kun je dus genoeg proberen 

om toch nog een goed resultaat te be-

halen. De hele week achterover zitten en 

bij thuiskomt klagen dat de vissen niet 

wilden bijten is dus geen excuus. Je zult 

moeten werken voor je vissen, ook al is 

het een weekje vakantie. Succes!(vaak ook net buiten de voerstek). Het 

vissen met een hengel buiten de voer-

stek kan dan zeer effectief zijn. Niet zel-

den wordt er op deze manier gelijk een 

hele grote karper gevangen.

De grootste denkfout die veel mensen 

maken, is dat het vissen op een betaal-

water erg gemakkelijk is. Er is inderdaad 

vaak een groot karperbestand aanwe-

zig, maar echt hongerig zijn de vissen al 

lang niet meer (uitzonderingen daarge-

laten). Vergis je niet in de hoeveelheden 

voer die er elke week in gaan. Kijk maar 

eens in je vriendenkring en naar jezelf; 

de meeste vissers nemen al snel vijftig 

kilo boilies mee voor een weekje vissen. 

En dan zijn de pellets en partikels nog 

niet eens meegerekend. En als je veel 

voer bij je hebt, gebruik je nu eenmaal 

sneller en gemakkelijker meer voer dan 

normaal. Herkenbaar?

Vaak werkt het veel beter om te starten 

met weinig voer en eerste enkele plek-

ken op te zoeken die meerdere aanbe-

ten opleveren. Dan kan echt aankomen 

op de vierkante meter dus je moet veel 

plekken proberen. Veel voeren kan al-

tijd nog. Bedenk je dat je het voer dat je 

in het water hebt gegooid er niet meer 

kunt uithalen. En hoeveel voer is er in de 

voorafgaande week al ingegaan? Een 

andere truc om een aanbeet te force-

ren is het inzetten van een hoeveelheid 

gebroken boilies. Hier kun je vaak iets 

meer van voeren omdat de gebroken 

boilies eerder zullen oplossen en afbre-

ken en worden weggevreten door aan-

wezige witvis.

Wat ik in het afgelopen voorjaar heb 

gedaan om op te starten, is met twee 

verschillende boilies te voeren en te vis-

sen. Zo heb ik Solar’s Secret en Chinese 

Take-Away boilies door elkaar gemengd. 

Secret is een extreem zoete boilie en de 

Chinese Take-Away is extreem pittig (de 

vlammen schieten uit je mond bij het 

proeven). Als gevolg van de aanbeten 

op de verschillende boiliesmaken kom je 

er achter welke boilie het beste loopt. In 

mijn geval bleek dat vijfenzeventig pro-

cent van de aanbeten op de Chinese Ta-

ke-Away kwam. Dat gold voor alle stek-

ken want uiteraard wisselden we enkele 

keren van haakaas.

We hebben het alleen nog maar gehad 

over verschillende manieren van voeren, 

maar op het gebied van rigs en aasaan-

bieding valt er natuurlijk ook nog wel wat 

aan te scherpen. Een belangrijke troef 

van mij is het vissen met slappe lijnen 

tot op afstanden van ongeveer hon-

derd meter. Het is belangrijk dat je een 

zware lijn gebruikt die goed afzinkt. Op 
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Zo maak je de tijgernoot pasta

Soms moet je out of the box denken.

De Up & Down mix is in de zomer dé manier om de vis naar de bodem te lokken


