EEN SPOEDCURSUS VISSEN OP KARPER MET ZELFHAAKSYSTEMEN
CHECK WWW.VISSENDOEJEZO.NL VOOR MEER VISTIPS!
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Karpervissen is razend populair. Deze brochure gaat over het
gebruik van het moderne zelfhaaksysteem. Hier volgt een
overzicht van de belangrijkste materialen.

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

9

2

16

2 KARPERHENGEL
Een of twee karperhengels met een
lengte van 3,30 tot 3,60 meter en
een testcurve van 2 tot 2,5 lb. De
testcurve geeft aan hoe stug een
hengel is. 1,5 lb is zeer soepel en
licht terwijl een 3 lb erg stug en
zwaar is.
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3 KARPERMOLEN
Karpermolen(s) volgespoeld met
25/00 tot 35/00 nylon. Een vrijloopsysteem (baitrunnersysteem) is aan
te bevelen.
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4 BEETMELDER
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Overdag niet noodzakelijk, maar
absoluut onmisbaar bij het nachtvissen
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5 HENGELSTEUNEN
Een paar verstelbare hengelsteunen om je hengel op te leggen.
Op de voorsteun komt de beetmelder
of een V-vormig kopje, op de achtersteun een kopje voor het vastklemmen van de hengel.
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6 WAKER
Een swinger of hangwaker om
de aanbeet zichtbaar te maken.

7 KARPERSTOELTJE
Karperstoeltje met verstelbare poten
voor het nodige comfort aan de 		
waterkant.
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8 ONDERLIJNEN
Eenvoudige kant-en-klare onderlijnen. Zelf knopen kan natuurlijk ook
(zie pag. 4 en 5).

9 LOOD
Lood van 80 tot 100 gram. Dit zware
lood zorgt dat de karper zichzelf
haakt bij het oppakken van het aas
Bevestig het lood via een safety
systeem dat het lood loslaat zodra
dit ergens achter blijft hangen of de
lijn breekt.

10 AAS
Karpers zijn met heel veel aassoorten
vangbaar. Mais, boilies en tijgernoten
zijn altijd goed.

11 BOILIENAALD
Boilienaald om het aas mee op de
hair te rijgen.

12 LANDINGSNET
Groot landingsnet om de vis zonder
problemen te kunnen landen.

13 ONTHAAKMAT
Onthaakmat om de gevangen vis op
te leggen. Zo is de karper optimaal
beschermd tegen de vaak harde
ondergrond.

14 FOEDRAAL
Lange foedraal om hengels, paraplu
en steunen op te bergen en te
vervoeren.

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

16 PARAPLU OF TENTJE
Paraplu voor regenachtige dagen
of half open tentje voor als je aan de
waterkant wilt overnachten.

17 HOOFDLAMPJE
Hoofdlampje voor het vissen tijdens
de schemering of in de nacht.
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Een goede knoop is het halve werk.
Op deze pagina leer je hoe je met
de no-knot-knot een haak met hair aan
de onderlijn bevestigt. Aan de andere kant
van de onderlijn knoop je de wartel.
Zo maak je in een handomdraai een
degelijke karperonderlijn.

DE NO-KNOT-KNOT

HALVE BLOEDKNOOP

1 Maak om te beginnen een
lusje met een lengte van 1 cm
aan het uiteinde van 40 cm
gevlochten 15-ponds onderlijn.

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

2 Haal de onderlijn door het
haakoog zodat de lus aan de
‘buitenkant’ van de haak uit
het oog steekt.

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

3 Laat de lus zo’n 3 cm onder
de haakbocht uitsteken en sla
de lijn zes keer om de haaksteel. Het uitstekende stukje
lijn en lusje noem je de hair.
4 Schuif de wikkelingen mooi
strak tegen elkaar aan en steek
het uiteinde van de onderlijn nu
in tegengestelde richting door
het haakoog.
5 Bevochtig de wikkelingen met
wat speeksel en trek het geheel
voorzichtig aan.

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

4 Bevochtig de knoop en trek
hem aan. Knip het uiteinde af.

ZO ZET JE EEN
BOILIE OP DE HAAK

HET ZELFHAAKSYSTEEM
De basis van deze methode is dat
je met vast lood vist. Het aas zit
niet aan de haak maar wordt aan
een ‘hair’ aangeboden. Bij het oppakken van het aas zal de karper
zichzelf prikken en er vandoor
schieten. Het resultaat: een harde
aanbeet en een kromme hengel!

Steek de boilienaald door
de boilie en sla het lusje
van de hair om de weerhaak van de naald.

anti tangle tube

Om een eenvoudig zelfhaaksysteem te maken schuif je de
hoofdlijn eerst door een circa 40
cm lang stuk anti tangle tube.
Dan schuif je een taps rubbertje
op de lijn en een zogenaamde
safety clip, waar je het lood in
hangt.

Trek het lusje met de
boilienaald door het
aas en steek een plastic
stoppertje door het lusje.

safety clip
rubber

lood

Knoop je onderlijn aan de hoofdlijn
en trek de wartel in de clip. De
wartel moet stevig vastklemmen
voor een goed prikeffect. Mocht de
lijn breken of het lood vast komen
te zitten dan kan het lood
dankzij de safety clip vrijkomen
(zie hieronder).

Knip het stoppertje kort af.

Trek het lusje terug in de boilie
zodat de stopper strak tegen de
boilie komt te zitten. Het mooiste is als je nu een vingerdikte
ruimte tussen de boilie en de
haak hebt. De haak blijft dus
volledig vrij en kan zo perfect in
de karperbek prikken
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Rietkragen zijn
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Z andwinplassen
herbergen vaak
karpers. Het vissen
kan taai zijn,
maar als je er een
karper vangt is het
meestal een grote!

Brugge n zijn echte hotspot s, zeker
wanne er het water iets kouder
wordt. Om geen vis te verspele n
gebruik je hier een sterke nylon lijn
(30-35/00).
Ga je de polder in, probeer het
dan altijd bij de duikers. Als je
het aas in de opening krijgt lig je
helema al perfect!”

Karpervissen met zelfhaaksystemen
Nu je weet waar je de karpers kunt vinden is het tijd om het
zelfhaaksysteem in de praktijk te brengen. VIS TV-presentator
Marco Kraal, zelf een fanatieke karpervisser, neemt je mee
naar de waterkant voor een spoedcursus.

Mais blijft een superaas voor karper. Gekookte kippenmais of
– lekker gemakkelijk – blikmais doen het bijna altijd goed. Z et met
je boilienaald twee of drie korrels op je hair en voer na het ingooien
een paar handjes mais bij.
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Het meest populaire aas voor
karper: boilies. Deze gekookte
deegballetjes zijn verkrijgbaar
in de meest uiteenlopende
kleuren en smaken. Scopex,
strawberry en vismeel doen
het altijd goed. Je maakt een
voerplek door een paar handjes
boilies verspreid op de stek te
werpen.

Hou bij het inwerpen je ogen
op de plek waar je het aas wilt
hebben. Als je iets te hard hebt
gegooid kun je met je linkerhand
tijdens de worp je lijn
iets afremmen.
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Hangen! Bij de aanbeet knalt de
waker tegen de hengel en de baitrunner begint te ratelen. Pak de hengel
op, draai aan de slinger en de molen
is klaar voor de strijd. De vooraf
ingestelde slip geeft lijn als de karper
hard wegzwemt. Zwemt de vis richting
het riet of een obstakel dan rem je met
je vinger de molenspoel af.

Als de vis is moegestreden
kun je hem met het grote
net veilig landen. Leg de
vis daarna op de goed
natgemaakte onthaakmat.
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SPIEGELKARPER

LEDERKARPER

Spiegelkarpers herken je aan de grote,
willekeurig geplaatste schubben.Hierdoor
zijn ze 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.

Heel uniek is de lederkarper (hierboven), ook wel bekend als naaktkarper. Deze naam dankt de vis aan het volledig ontbreken van
schubben. Zodra er ook maar één schub op de flank zit, is het een
spiegelkarper.

DE BESTE AASSOORTEN
SCHUBKARPER
De schubkarper is de meest voorkomende
variant in de karperfamilie. Deze vis
kan net als de spiegelkarper wel 20 kilo
zwaar worden, maar een vis van 5 kilo
is natuurlijk ook al super! Je vindt karper
in nagenoeg alle watertypen: vijvers,
kanalen, grachten, rivieren en meren.

RIJENKARPER
Dit is een bijzondere karper waarbij
over de flank van de vis een perfecte rij
schubben loopt. Vang je zo’n ‘rijen’ dan
mag je van geluk spreken, want vaak
kom je ze niet tegen.

Zoete boilies
Zoete boilies met smaken als strawberry, scopex,
tutti-frutti en caramel doen het eigenlijk altijd en
overal goed.
Hartige boilies
Hartige boilies met vismeel-, monstercrab- en
squidsmaak zijn vet en voedselrijk. Perfecte keuze
voor de zomer als de energiebehoefte groot is.
Gekookte kippenmais
Gekookte kippenmais is goed en goedkoop.
Week de mais 12 uur en kook deze een half uur.
Tijgernoten
Nee, niet van de Duyvis, maar wel erg lekker. Let
op: ook dit aas altijd minimaal 12 uur weken en
een half uur koken.

VISSEN? ALTIJD DE VISPAS MEE!
•

Om in Nederland te mogen vissen, heb je altijd een schriftelijke
toestemming van de visrechthebbende nodig.

•

Voor 95 procent van al het water
is dit de VISpas, tevens het bewijs
van lidmaatschap van je hengelsportvereniging. De dichtstbijzijnde vereniging vind je op
www.vispas.nl. De VISpas is te
koop in de meeste hengelsportwinkels.

•

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!

•

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

•

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 nodig met
een onthaaktangetje
Gebruik altijd een groot landingsnet en een onthaakmat
Bevestig je lood altijd via een visveilig systeem
Zet al je vis terug in het water waar je deze gevangen hebt
Laat geen afval achter, gooi het thuis weg
Meldpunt visstroperij: 045-546 62 30

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

