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Voorwoord 

Als fanatieke karpervisser ben je altijd op zoek naar manieren om meer te vangen. 
Dit boek is geschreven voor zowel beginnende als gevorderde karpervissers. Met 
deze tips ga je efficiënter karpervissen en meer vangen. 

Wanneer je nog vrienden, familie of kennissen hebt die graag op karper vissen dan 
mag je dit eBook aan ze geven. Je kunt ze ook gewoon verwijzen naar 
www.hengelsportdeal.com waar ze het eBook kunnen downloaden.  
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Deel 1: Voorbereiding 
 

“Een goede voorbereiding is het halve werk” 
Zorg ervoor dat je thuis de nodige voorbereidingen hebt getroffen. Trek kleding en 
schoeisel aan welke comfortabel zitten en vies mogen worden. Check voordat je 
naar de waterkant gaat altijd het visweer en neem (als het nodig is) een 
beschermende vis paraplu of bivvy mee. Zorg er ook voor dat je altijd voldoende 
(soorten) aas bij je hebt. 

“Wees geduldig” 
Karpers zijn soms lastig te vangen en het kan een tijd duren voordat je eindelijk beet 
hebt. In de meeste gevallen zullen karpers het aas eerst voorzichtig gaan aftasten. 
Geef de vis daarom altijd de kans om het aas goed op te nemen voordat je aanslaat. 
Vooral bij het penvissen en oppervlakte vissen is dit belangrijk. Het kan voorkomen 
dat de haak diep(er) in de bek van de karper zit. Een onthaaktang kan dan een 
handig hulpmiddel zijn. 

“De juiste kleur haken” 
Zorg ervoor dat je haak zo min mogelijk opvalt. Karpers kunnen namelijk schrikken 
van de schittering van de haak. Haken met een matzwarte coating reflecteren geen 
zonlicht en schitteren niet. Hierdoor zijn ze onderwater minder zichtbaar. 

“Investeer in kwalitatief aas” 
Hoewel karpers alleseters zijn is het aan te raden om te investeren in kwalitatief 
aas. De keuze voor het aas en de aas presentatie hebben veel invloed en dragen 
mede bij aan vangen of blanken. 
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“Dicht langs de kant vissen” 
Het is lang niet altijd nodig om je aas honderden meters uit te gooien of te varen. Er 
zijn genoeg record karpers op slechts centimeters vanaf de kant gevangen. Met 
name in de voorjaars- en zomermaanden verblijven karpers graag in ondiep water. 
Denk hierbij aan rietkragen en zandbanken. Karpers houden van dit soort stekken 
omdat het water hier snel opwarmt en er vaak veel natuurlijk voedsel te vinden is. 

“Varieer met aas” 
Karpers hebben vaak bepaalde gewoonten denk hierbij aan bijvoorbeeld vaste 
zwemroutes. Hoe vaker een karper gevangen word, hoe wantrouwiger en schuwer 
ze over het algemeen zullen worden. Om ondanks dit “dressuur” gedrag toch 
karpers te kunnen vangen is het aan te raden om te experimenteren en testen met 
verschillende soorten aas. Denk hierbij niet alleen aan boilies. Ook bijvoorbeeld 
tijgernoten, kikkererwten, diverse soorten bonen, wormen of mais kunnen soms 
goed werken. We raden aan om te testen welk aas op jouw water het beste werkt. 

“Dressuur en vertrouwen” 
Veel karpers reageren anders als ze een aantal keren zijn gevangen. Dit fenomeen 

wordt ook wel “dressuur” genoemd. De 
karpers zijn in dit geval extra alert in het 
ontwijken van “gevaar”. Er zijn in 
Nederland veel wateren waar dressuur 
heerst. Om op dressuur wateren toch vis 
te kunnen vangen, is het aan te raden om 
te experimenteren met verschillende 
soorten rig montages en aassoorten. Op 
deze manier kun je testen wat op jouw 

water het beste werkt. Hoe meer vertrouwen karpers in de stek en het aas krijgen, 
hoe makkelijker ze te vangen zijn. 
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“Vispas” 
Vergeet je vispas niet mee te nemen, hiermee voorkom je hoge boetes. De boete 
voor het vissen zonder vergunning met een of twee hengels is niet mis. Hier komen 
ook nog eens administratiekosten bovenop. Dit geld kun uiteraard beter besteden 
aan visspullen! 

“Wees anders” 
Probeer eens op alternatieve plekken te vissen. Denk hierbij aan rietkragen, bruggen 
en duikers. Gebruik groter of juist kleiner aas dan andere vissers. Wees daarnaast 
niet te voorspelbaar en probeer het aas eens op een andere manier aan te bieden 
door te kiezen voor een andere rigmontage of lijn. 

“Draag onopvallende kleding” 
Trek geen opvallende kleren aan met felle kleuren maar draag onopvallende 
groene/bruine kleding. Let ook op dat je kleding niet in het water reflecteert. Als je 
dichtbij de kant vist let er dan op dat je niet te hard praat, dit kan karpers 
afschrikken. 

“Let op de hygiëne” 
Neem desinfecterende vloeistof of anti-bacteriële doekjes mee om je handen 
schoon te maken nadat je de vis hebt teruggezet. Behandel wonden van de karper 
met een speciaal desinfectiemiddel bijvoorbeeld Kryston Klin-Ik. Hierdoor zorg je 
dat de karper gezond blijft. 

“De juiste vislijn” 
De lijnkeuze is een van de meest belangrijkste factoren bij het vissen. Het kiezen 
van een goede kwaliteit lijn die geschikt is voor jou specifieke situatie is erg 
belangrijk. De juiste lijndikte (in honderdste), kleur en daalsnelheid zijn zaken om 
rekening mee te houden. Verdiep je in de mogelijkheden of laat je adviseren bij een 
plaatselijke hengelsportzaak. 
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“Zoek de juiste stek” 
Besteed meer tijd aan het zoeken naar karpers. Het is beter om kort op de juiste plek 
te vissen dan lange tijd op de verkeerde plek te zitten. Zoek geen plek uit omdat het 
dichtbij of makkelijk te bereiken is, je extra moeite zal vaak worden beloond. 

 
 

 “Zorg voor voldoende eten en drinken” 
Vergeet niet om voldoende eten en drinken mee te nemen naar de waterkant. Dit is 
vooral bij langere sessies belangrijk. Vooral in de zomer is het belangrijk om 
voldoende vocht binnen te krijgen om uitdroging te voorkomen. 
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“Zorg dat je telefoon of camera is opgeladen” 
Een telefoon bij je hebben is handig voor “noodgevallen”. Ook zijn de meeste 
(moderne) telefoons prima geschikt om foto’s van je vangsten te maken. Zorg er 
daarom altijd voor dat je telefoon en/of camera goed is opgeladen. Het zal je maar 
gebeuren dat je net die ene target vis vangt en deze vervolgens niet op de foto kunt 
zetten omdat je telefoon of camera leeg is… 

“Let op de vinnen” 
Bij het scheppen en uit het water tillen van de karper is het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat de vis zijn (of haar) vinnen plat op het lichaam heeft. Hiermee voorkom je 
dat de vinnen beschadigen of zelfs breken. 

“Gebruik een onthaakmat” 
Het gebruik van een onthaakmat is essentieel om de karper bij het onthaken 
voldoende te kunnen beschermen. Een vis kan gaan spartelen en hiermee zichzelf 
beschadigen. Een goede onthaakmat voorkomt dit. Hoe dikker de onthaakmat hoe 
beter je de karper beschermt. Houdt de vis bij het onthaken niet te lang op de kant 
en maak deze tussendoor regelmatig nat met water. Zet daarom vooraf een 
emmertje met water klaar. 

“Karper terugzetten” 
Bij het terugzetten van de karper is het 
belangrijk om de vis met beide handen 
rechtop te houden totdat deze uit zichzelf 
weg zwemt. Mocht je de onthaakmat 
gebruiken om de vis terug te zetten, houd de 
mat dan laag boven de grond zodat de vis er 
nooit uit kan vallen. 
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“Boilies invriezen” 
Boilies zijn langer houdbaar als je ze invriest. Om verse boilies langer te kunnen 
bewaren kun je ze vacumeren (of dit laten doen). Hierdoor blijven ze nog langer 
vers. 

“Boilies conserveren met zout” 
Om boilies buiten de diepvries langer te bewaren kun je ze in een emmer met zout 
conserveren. Hierbij is het aan te raden om de boilies vooraf te laten drogen, zodat 
er zo min mogelijk vocht in blijft zitten. Begin met een laag zout, daarna een laag 
boilies en eindig altijd met een laag zout. Sluit de emmer vervolgens goed af met 
een deksel en bewaar deze op een koele en droge plek. Op deze manier kun je 
boilies buiten de vriezer probleemloos enkele maanden bewaren. Daarnaast is zout 
(met mate!) een goede toevoeging voor boilies, aangezien karpers er gek op zijn! 

“Multi-tool (must-have)” 
Iets wat niet in je viskoffer mag ontbreken is een multi-tool. De meeste multi-tools 
hebben een mes en blikopener, handig voor het openen van bijvoorbeeld blikjes voer 
zoals maïs e.d. Ook bij het nachtvissen komt een multi-tool erg goed van pas. 

“Nachtvissen” 
Veel vissoorten zijn vooral actief in de schemering en het donker. Opvallend is dat 
vooral de grotere en schuwere karpers bij voorkeur ‘s nachts terugkeren voor het 
zoeken van voedsel en zich in het donker vaak beter laten vangen. Meer kans op het 
vangen van grote karpers wordt dan ook vaak als belangrijkste reden voor het 
nachtvissen genoemd. Het is dan ook bekend dat veel recordvissen ‘s nachts zijn 
gevangen. 

“Breekstaafjes” 
Gebruik bij het nachtvissen breekstaafjes. Deze worden bij het penvissen gebruikt 
om de beetregistratie in het donker zichtbaar te maken. Vaak wordt een 
breekstaafje met een baitband aan de dobber bevestigd waardoor deze als een 
soort antenne dient. 
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“Betalights” 
Een andere optie is het gebruik van betalights. Betalights worden onder andere bij 
het oppervlakte vissen in het donker gebruikt. Betalights gaan tot 10 jaar mee, 
breekstaafjes houden het ongeveer 1 nacht vol. 

“Karper bewaren” 
Als je tijdens het vissen een grote vangst hebt dan is het handig als de vis even kan 
worden bewaard zodat je een foto kunt maken. Dit kan met een bewaarzak. Zorg bij 
het weghangen van de zak dat deze diep genoeg in het water ligt, een diepte van 1 
meter of meer is aan te raden. Hang een zak niet vlak naast waterplanten zoals 
waterlelies omdat het daar zuurstofarm is. 
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Deel 2: Oppervlakte vissen 
 

Oppervlakte vissen is een 
eenvoudige methode om  
(over het algemeen) snel karpers 
te kunnen vangen. Voor het 
oppervlakte vissen heb je niet 
veel nodig. Hieronder een 
overzicht van de materialen die  
je hiervoor kunt gebruiken. 
 

“Oppervlakte vissen” 
Op warme zomerdagen zwemmen karpers in de bovenste lagen van het water. 
Vissen met drijvend aas kan dan een simpele maar zeer effectieve methode zijn om 
karpers te vangen. Elk jaar worden op deze manier grote karpers gevangen. 
Daarnaast is dit een spannende manier van vissen omdat je de karpers naar je aas 
ziet happen. Oppervlakte vissen met broodkorst werkt goed op de meeste wateren. 

“Kies de juiste hengel” 
Gebruik bij voorkeur een lichte pen- of matchengel. Afhankelijk van de situatie en 
werpafstand kiezen we hierbij voor een hengel met een lengte van 3.00m tot 3.90m. 
Uiteraard kun je bij een waterkant met veel bomen vaak beter uit de voeten met een 
hengel van 3.00m of zelfs korter. 

“Lichtgewicht molen” 
Het is aan te raden om een niet al te grote en liefst lichtgewicht (+/- 300 gram) 
molen te gebruiken. Over het algemeen is een molen met een lijncapaciteit van 100 
tot 200 meter hierbij voldoende. Aangezien je vaak dichtbij de kant vist. 
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“Drijvende hoofdlijn” 
Het kiezen van de juiste lijn is bij de oppervlakte visserij erg belangrijk. Karpers 
kunnen schrikken zodra ze de lijn zien of voelen. Om dit te voorkomen gebruiken we 
bij voorkeur altijd een drijvende hoofdlijn. Er zijn een aantal bekende hengelsport 
merken die drijvende lijnen aanbieden. Bijvoorbeeld Korda (Kruiser Control Floater 
line) en Fox (Surface Floater Mainline). 
 
In de meeste gevallen voldoet een hoofdlijn met een dikte van 20/100 tot 30/100 
prima. Hoe dikker de lijn, hoe groter de kans op zichtbaarheid. Uiteraard dien je ook 
rekening te houden met eventuele obstakels. Houd altijd de veiligheid van de vis (bij 
een eventuele lijnbreuk) in je achterhoofd. 

“Onopvallende haken” 
Zorg ervoor dat je haken gebruikt die zo min mogelijk opvallen. Er zijn speciale 
haken op de markt met een matte (niet schitterende) coating. Zo heeft Korda 
speciaal voor de karper oppervlakte visserij de (matte) Mixa B haak ontwikkelt. Maar 
er zijn meer merken die dit soort haken in hun assortiment hebben. 

“Floater” 
Niet perse noodzakelijk, maar wel handig om verdere worpen mogelijk te maken is 
een floater of werpdobber. Ook hiervoor zijn er speciale karper oppervlakte dobbers 
verkrijgbaar. Deze zijn echter (over het algemeen) redelijk prijzig. Daarom raden wij 
aan om als alternatief een voordelige (doorzichtige) foreldobber te gebruiken. Er zijn 
veel merken die dit soort dobbers in hun assortiment hebben zoals bijvoorbeeld de 
Spro Trout Master Sbirulino Floating. Je betaald hiervoor een fractie van de prijs in 
vergelijking met de duurdere oppervlakte dobbers. 

 “Aassoorten” 
Het bekendste aas dat gebruikt word voor de karper oppervlakte visserij is brood. 
Dit werkt op veel wateren nog steeds erg goed! Het is echter ook de moeite waard 
om eens ander aas zoals hondenbrokken of kattenbrokken te proberen. Om extra 
aroma’s aan het aas te geven, kun je deze eventueel nog soaken met een flavour 
naar keuze. Dit zorgt ervoor dat er extra oliën vrijkomen in het water wat karpers 
aantrekt. 
 
Gebruik je broodkorst als aas, zorg er dan altijd voor dat de haakpunt vrij is. Hiermee 
vergroot je de kans op inhaking. Hondenbrokken of kattenbrokken kun je het beste 
met een elastiekje (bait band) aan je haak monteren. 
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Deel 3: Vissen op schuwe karpers 

 

“Maak je rig onzichtbaar, gebruik rigcamouflage” 
Het is bewezen dat karpers (en dan met name de schuwere exemplaren) kunnen 
schrikken van blinkende haken, wartels en lood. Zorg er daarom altijd voor dat je 
gecoate (niet blinkende) rig materialen gebruikt. 

“Bodemkleur” 
Onderlijnmateriaal moet aangepast worden aan de kleur van de bodem. 
Tegenwoordig is er voor iedere bodemsoort wel een goede / beschutte kleur 
beschikbaar. Zorg ervoor dat je vooraf weet op welke bodemsoort je gaat vissen, 
zodat je je rig materialen hierop kunt afstemmen. 

“Kneedbaar lood” 
Gebruik kneedbaar lood om ervoor te zorgen dat je onderlijn strak op de bodem blijft 
liggen en niet gaat “zweven”. Op deze manier kun je voorkomen dat de karper in 
aanraking komt met de onderlijn en hierdoor schrikt. 
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“Test verschillende onderlijn lengtes” 
Hoelang moet een onderlijn eigenlijk zijn en wat is de ideale lengte? Een standaard 
antwoord hierop is er simpel gezegd niet! Dit is namelijk onder andere afhankelijk 
van het soort water en het aasgedrag van de vis. Hoe kom je er dan achter welke 
onderlijn lengte je moet gebruiken? Dit is uiteraard een kwestie van uitproberen. 

“Lange onderlijn” 
Over het algemeen werken langere onderlijnen (+/- 20 tot 40 cm) beter op wateren 
waar de karpers voorzichtiger azen en het aas eerst testen en in beweging brengen 
om te kunnen beoordelen of het veilig is. 

“Korte onderlijn” 
Korte onderlijnen (+/- 10 tot 20 cm) kunnen er juist weer voor zorgen dat de karper 
minder tijd heeft om het aas uit te spugen en daardoor sneller zal worden gehaakt. 
Het is aan te raden om op elk water verschillende onderlijn lengtes te testen. Op 
deze manier kun je er achter komen wat wel en wat niet werk. 

“Lengte hair” 
De “hair”, is het lusje onder de haak waar de boilie aan vastzit. De lengte en positie 
van de hair bepalen mede de inhakingskans. Een te lange hair kan resulteren in 
losschietters, omdat de vis niet goed is gehaakt. De ideale lengte tussen haakbocht 
en boilie is (bij normale omstandigheden) ongeveer 1 cm. 

“Positie hair” 
De positie van de hair (ten opzichte van de haak) is eigenlijk nog belangrijker dan de 
lengte! Je kunt op een eenvoudige manier de inhakingskans vergroten. Dit kun je 
doen door hair zover mogelijk (met een stukje tube) richting de haakpunt te 
verplaatsen. Hierdoor zal de vis minder kans krijgen om het aas weer uit te spugen 
omdat de haakpositie nu beter is. 

“Boiliestoppers” 
Met een boiliestopper wordt de boilie op de hair gefixeerd zodat deze er niet af valt. 
De boiliestopper dien je door het lusje van de hair te halen en met het puntje in de 
boilie te steken. 
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“Sterke en scherpe haken” 
Voor de meeste karpervissers zal deze tip logisch klinken. Toch zul je (als je er op 
gaat letten) merken dat je haken na verloop van tijd stomp(er) zullen worden. Zorg 
er daarom altijd voor dat je scherpe haken gebruikt. Stompe haken kunnen 
eenvoudig worden hergebruikt, door ze met een hakenvijl weer scherp te maken. 
Zelfs nieuwe fabriekshaken kunnen soms voor gebruik (in de verpakking) stomp 
worden. Let hier dus goed op want scherpe haken leveren je extra vis op! 

“Haaktest” 
Je kunt op een simpele manier testen of een haak scherp genoeg is. Dit doe je door 
de haakpunt met lichte druk over je vingernagel te halen. Scherpe haken zullen 
blijven steken. Een haak die niet scherp is zal alleen een kras op de nagel 
veroorzaken. 

“Gebruik foam” 
Schuif een rubbertje (of stukje piepschuim) over je haken aan het einde van je 
vissessie. Op deze manier voorkom je dat je haken stomp worden. 
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“Boilies verzwaren” 
Karpers die op je voerplek aan het azen zijn zullen niet alleen je boilies opzuigen, 
maar ook andere dingen die op de bodem liggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
steentjes. Karpers zullen de lichte (niet eetbare) onderdelen uitfilteren en eerder 
uitspuwen dan de zwaardere items. Een verzwaarde boilie zal dieper in de bek van 
de karper wegzakken, waardoor de haak automatisch zal gaan draaien. Hiermee 
wordt de kans op inhaking dus aanzienlijk verhoogd. Je kunt boilies eenvoudig 
verzwaren door deze in te smeren met griesmeel. Eventueel kun je griesmeel ook 
toevoegen aan je boilie mix. 

“Wees creatief met aas” 
Boilies zijn op dit moment nog steeds het meest gebruikte karperaas. Dit is deels 
terecht aangezien je met dit voer zeer gericht op karper kunt vissen, zonder niet of 
nauwelijks last te hebben van (witvis) bijvangsten. Het nadeel van boilies kan echter 
zijn, dat de karpers (op wateren waar veel met boilies gevist wordt) het voer zijn 
gaan associëren met gevaar. Om grote en schuwe karpers te kunnen vangen, kun je 
daarom ook eens ander voer proberen. Karpers zijn echte alleseters, dus probeer 
creatief te zijn... 

Onderstaand alvast enkele voertips: 

• Wormen (regenwormen of meelwormen) 
• Maden 
• Rozijnen 
• Blokjes kaas 
• Aardappel 
• Havermout 
• Gekneed (wit) brood 
• Tijgernoten 
• Kikkererwten 
• Pistachenoten 
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“Flavours” 
Vaak wordt een flavour in combinatie met of bij het fabriceren van boilies gebruikt. 
Hierdoor wordt het aas aantrekkelijker voor vissen en laat het onder water een 
smaakspoor achter. Flavours op olie basis kun je beter niet in de winter gebruiken 
omdat deze door de lage watertemperatuur kunnen gaan stollen. 

“Dips” 
Dips bestaan uit stroperige substanties die daardoor goed aan het haakaas blijven 
plakken en het voer extra aantrekkingskracht geven. Hierdoor is het aas sneller 
waarneembaar voor azende karpers. Meestal zijn dips iets dikker dan flavours. Voor 
een snelle signaalfunctie volstaat een korte dip. Beter is echter om de boilie een dag 
of twee in de dip te laten weken. 

 “Gebruik een anti-eject rig” 
Met een anti-eject rig wordt getracht te voorkomen dat de haak de bek verlaat 
wanneer een karper deze probeert uit te spugen. Het gebruik van deze rigs geeft een 
grotere kans op karpers, simpelweg omdat dit type rig veel moeilijker kan worden 
uitgespuugd. Hierdoor is de kans klein dat de vis niet wordt gehaakt. 

“Rig ring” 
Gebruik je een anti-eject rig met een klauwachtige haak in combinatie met een rig 
ring die vrij kan schuiven, dan zorgt dit ervoor dat de karper deze heel moeilijk kan 
uitwerpen. Wanneer de karper zich van de boilie wil ontdoen zal deze naar beneden 
schuiven zonder dat de haak hem volgt. Tegelijkertijd zorgt de indraaiende haak 
voor een snelle inhaking. De rigs bieden hiermee een vorm van houvast. 

“Anti-tangle materiaal” 
Gebruik anti-tangle materialen omdat die voorkomen dat de onderlijn tijdens het 
werpen in de knoop raakt. Het gebruik van anti tangle materialen biedt meer 
zekerheid op een goede aaspresentatie. Een bijkomend voordeel is dat het ook meer 
bescherming voor de vis biedt tijdens het drillen. 

“Elastiekjes” 
Gebruik bait bands om aas aan de haak te bevestigen. Bait bands zijn ontworpen 
om iets uit te rekken zodat deze strak om vaste aassoorten passen. Meestal worden 
baitbands in combinatie met boilies gebruikt. 
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“Gebruik een boilienaald” 
De meeste karpervissers maken gebruik van een boilienaald, eigenlijk kan deze dus 
niet in je karper uitrusting ontbreken. Met een boilienaald kun je een gaatje door de 
boilie prikken om zo de boilie op de hair aan te kunnen brengen. 

  

“Vis met slappe lijnen” 
Eigenlijk is dit de meest eenvoudige, maar zeker een effectieve tip. Als schuwe 
karpers tegen een strak gespannen lijnen aanzwemmen, zullen ze hiervan schrikken 
en vaak zelfs de voerstek verlaten. Dit willen we uiteraard niet, daarom kan het beter 
zijn om met slappe lijnen te vissen. Omdat de lijn slap over de bodem loopt, 
voorkom je dat karpers hiermee in aanraking komen. Daarnaast zal het natuurlijker 
aanvoelen, mochten ze de lijn toch raken. 

Nadeel van het vissen met slappe lijnen (ten opzichte van strakke lijnen) kan zijn dat 
het soms iets langer zal duren voordat een aanbeet zichtbaar is. Meestal is dit 
verschil echter verwaarloosbaar, omdat karpers in paniek meestal direct weg zullen 
zwemmen zodra ze gehaakt zijn. 
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Nawoord 
Hopelijk krijg je inspiratie van dit eBook waardoor je effectiever gaat vissen. Nu je 
de tips hebt gelezen kun je ze direct gaan toepassen bij je volgende karper sessies.  

Like ons op Facebook voor meer tips en inspiratie: 
www.facebook.com/hengelsportdeal 
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