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circuitwater! Deze enorme hengeldruk 

vraagt erom de gehele trukendoos open 

te trekken om een bevredigend resul-

taat te kunnen boeken. We lezen vaak 

de succesverhalen, maar de veelvoud 

aan teleurstellingen wordt over het alge-

meen niet belicht. Vaak wordt de oplos-

sing gezocht in ingewikkelde rigs, maar 

hier geloof ik al heel lang niet meer in. 

In de loop van de jaren heb ik met veel 

zeer ervaren en ‘bekende’ karpervissers 

gevist en geloof me; de meest succes-

volle karpervissers gebruiken de meest 

eenvoudige rigs! Uiteraard moet alles 

aan een rig kloppen, maar verwacht niet 

de laatste revolutionaire rigs bij de man-

nen aan te treffen. Je moet het veel meer 

zoeken in bijvoorbeeld aas en vooral de 

toepassing van het aas (naast uiteraard 

factoren als locatie en weersomstandig-

heden als luchtdruk en maanstand). Zo-

maar ergens een emmer bollen uitstrooi-

en, werkte jaren geleden misschien nog 

op veel wateren, maar op de meeste wa-

teren werkt dit inmiddels eerder tegen je. 

In dit artikel wil ik je meenemen naar een 

recente sessie waarbij het toepassen 

van aas en daarbij behorende tactiek jou 

misschien ook tijdens een taaie sessie 

succes kan opleveren.

Er komen steeds meer karpervissers die 

niet meer standaard elk weekend een 

nachtje vissen, maar kiezen voor enkele 

langere trips per jaar naar vooral het bui-

tenland. Dat kan diverse oorzaken heb-

ben; minder tijd door bijvoorbeeld werk 

of gezin of het steeds moeilijker worden 

van de wateren in de regio. Een belang-

rijke ontwikkeling is de steeds groeiende 

populariteit van betaalwateren. Betaal-

wateren vervullen voor een steeds gro-

ter wordende groep vissers de behoef-

ten. Denk aan veiligheid, zekerheid van 

een stek, comfort, hygiëne, gemak en 

niet te vergeten vaak grote vissen. Met 

deze groeiende populariteit stijgt ook de 

hengeldruk en veel betaalwateren doen 

inmiddels niet onder voor de hardste cir-

cuitwateren op eigen bodem. Immers, 

de vissen staan week in week uit onder 

flinke druk en elke stek is het hele sei-

zoen bezet. Al met al drukker dan menig 

Dennis de Wilde

Dennis de Wilde is vertegenwoordiger in de hengelsport en bezoekt bijna da-
gelijks hengelsportzaken. Daarom heeft hij erg veel contact met winkeliers en 
karpervissers. Hierdoor heeft Dennis een aardig beeld van de hedendaagse 
karpervisserij. Die is namelijk aan het veranderen.
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vragen of hij bij aankomst twee emmers 

aas met water uit het meer te willen vul-

len, zodat ik bij aankomst aas heb dat 

al een volle week is zacht geworden en 

de meeste flavours heeft verloren. Wat 

ook kan meewegen is dat voorgeweekt 

aas een stuk lichter in gewicht is, en dus 

natuurlijker beweegt. Immers, het aas is 

volgezogen met water. Zo kan ik bij de 

start van mijn week al met veilig aas vis-

sen. Wellicht volgen de aanbeten sneller 

dan normaal. De week voor ons is he-

laas erg stroef verlopen en op onze stek 

is slechts één vis gevangen. Ik hoor altijd 

graag dat de stek die ik overneem niet 

geweldig heeft gelopen, maar slechts 

één vis is wel erg mager. Als we arrive-

ren is het 25 graden. Het is november en 

zelfs voor Zuid-Frankrijk is dat bovenge-

middeld. De luchtdruk is ook flink aan 

het stijgen en zal de komende paar da-

gen van de al hoge 1025 naar maar liefst 

1036 hPa stijgen. Dit is zeer ongunstig. 

We moeten het er mee doen en op zon-

dag is het zelfs 27 graden! We besluiten 

beide twee van de vier hengels met het 

voorgeweekte aas te beazen en de an-

dere twee met vers aas. De eerste nacht 

vangen we één van de weinige steuren 

die het water rijk is. Niet waar we voor 

komen, maar al wel net zoveel actie als 

onze voorgangers in de hele week heb-

ben gehad. Op maandagnacht vangt 

Jan een zeer fraaie schub die hem een 

nieuw persoonlijk record oplevert. Hij 

vangt de vis op een hengel die is voor-

zien van voorgeweekt aas. Op dinsdag 

is de luchtdruk naar de voorspelde 1036 

hPa gestegen en de vangsten op het ge-

hele meer zijn minimaal. Veel vissers op 

Rainbow checken op dinsdag of uiterlijk 

woensdag de hengels waarop nog geen 

actie is geweest en verversen dan het 

haakaas. Aangezien we geen visactivi-

teit in ons gebied zien (om ons heen op 

de andere stekken zien we wel regelma-

tig springende vis), hebben we geen en-

kel aanknopingspunt om andere spots 

uit te proberen. 

Op de handen zitten
We besluiten om alle hengels te laten 

liggen tot er een aanbeet komt. Deze 

tactiek wordt in de koude periode op 

Rainbow regelmatig aangehouden, 

maar eenvoudig is dit niet! Deze tac-

tiek wordt toepasselijk ‘op je handen 

zitten’ genoemd. De eerste twee da-

gen is geen probleem, maar na drie of 

vier dagen gaat het toch aan je knagen. 

Ligt de rig nog wel goed? Zit het aas er 

nog wel aan? Dat soort gedachten gaan 

constant door je heen als je deze tac-

tiek voor de eerste keer toepast. Goede 

vriend Martin Locke van Solar Tackle, en 

één van Rainbow’s meest succesvolle 

vissers, zweert bij deze tactiek. Hoe lan-

ger een hengel stil blijft, hoe meer ver-

trouwen Martin krijgt. Het aantal grote 

vissen die hij op deze manier aan het 

einde van koude sessies heeft gevan-

gen, is indrukwekkend. Het duurt bij ons 

tot donderdagmiddag voordat de vol-

gende aanbeet volgt. Vervolgens gaat 

het snel en in een tijdspanne van slechts 

30 uur vangen we maar liefst acht vis-

sen! Ook op enkele hengels die al vanaf 

zaterdag inliggen, krijgen we aanbeten. 

Het is november en er staat een weekje 

Rainbow op de planning, een sessie 

waar ik met mijn vismaat Jan ontzet-

tend naar uitkijk. Rainbow is een perfect 

voorbeeld van een water dat onder ex-

treme druk staat, 51 weken per jaar zit-

ten er 26 karpervissers uit heel Europa 

aan de oevers van dit magische meer. 

Hengeldruk van vaak zeer ervaren kar-

pervissers die in de loop der jaren hun 

sporen hebben verdiend. Buitenstaan-

ders denken vaak onterecht dat de grote 

vissen er vanzelf je schepnet in kruipen, 

maar niets is minder waar. Ook Rain-

bow wordt moeilijker en moeilijker, wat 

het voor mij alleen maar interessanter 

maakt. Sterker nog, je moet nog meer 

‘out of the box’ denken en uit je comfort-

zone stappen. Door de aard van het wa-

ter wordt op sommige stekken week in 

week uit op dezelfde spots gevist; onder 

die ene omgevallen boom, op dat talud-

je, etc. Dat betekent dus dat er aas en 

rigs op elke dag van het jaar op dezelfde 

plek liggen. En in geval van Rainbow is 

souplesse er helaas niet bij. Alles moet 

hufterproof zijn, gezien de aard van het 

water, dus vergeet een haakmaat 10 en 

subtiel rigje. Nee, je moet het in andere 

dingen zoeken. 

Big Fish Thursday
Veel karpervissers kennen inmiddels 

de beroemde term Big Fish Thursday 

van Rainbow. Op donderdag worden 

relatief veel grote vissen gevangen, net 

als de vrijdag en soms zelfs op de za-

terdagochtend vlak voor het opruimen. 

Het fenomeen is ook op andere, drukke 

betaalwateren waar te nemen en dat is 

niet voor niets. Veel mensen proberen 

de oorzaak te benoemen, maar niemand 

weet het echt zeker. Een van de verkla-

ringen: door de wisseling van vissers 

op zaterdag is er zoveel commotie op 

en rond het water dat de vissen enkele 

dagen van slag zijn en pas daarna weer 

met vertrouwen gaan azen. Een andere 

verklaring: de vissen komen wel op de 

spots, maar azen niet of zeer voorzich-

tig tijdens de eerste helft van de week. 

Tijdens de laatste paar dagen krijgen 

ze meer en meer vertrouwen en gaan 

alsnog in de fout. Nog een verklaring: 

de vissen hebben ‘geleerd’ dat aas dat 

meerdere dagen in het water ligt veilig is. 

Het aas is zacht geworden, alle attrac-

tors zijn uitgelekt. Dus tegen het einde 

van de week is het aas, dat op zaterdag 

te water is gelaten, veilig. 

Voorgeweekt aas
Nu ken ik mensen die jaren geleden al 

voorgeweekt aas hebben geprobeerd op 

Rainbow (en andere wateren), maar het 

was toen niet merkbaar dat je daarmee 

eerder aanbeten kon afdwingen. Echter, 

zoals gezegd, Rainbow is de laatste ja-

ren flink veranderd en ik ken niemand 

die het de laatste paar jaar heeft gepro-

beerd. Uiteraard ken ik slechts een deel 

van de karpervissers die Rainbow bevis-

sen, maar veel informatie wordt onder-

ling wel gedeeld.

Toeval wil dat in de week voor mij een 

goede vriend dezelfde stek bevist en ook 

nog met hetzelfde aas. Ik besluit hem te 

Een perfecte 24 kilo schub voor Jan.

Deze vechtmachine kon ons voorgeweekte aas niet weerstaan.
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Het is inmiddels vrijdagavond als we de 

laatste nacht vol vertrouwen ingaan en we 

verwachten nog enkele aanbeten. Logisch, 

want het loopt erg goed met elke paar uur 

een aanbeet. Probleem is echter dat we 

door ons voorgeweekte aas heen zijn en de 

hengels waarop we meerdere vissen heb-

ben gevangen noodgedwongen met vers 

aas hebben aangevoerd. Aangezien er zo 

weinig actie was, hebben we in de loop van 

de week geen extra aas in de week gezet. 

Tegen onze verwachting in blijft het die laat-

ste nacht compleet stil. Dat kan altijd ge-

beuren, maar ik kan mij niet aan de indruk 

onttrekken dat er aanbeten mogelijk waren 

geweest als we met voorgeweekt aas had-

den bijgevoerd. Door de vele aanbeten, 

hebben we de hengels noodgedwongen 

bijgevoerd met vers aas. Acht van de ne-

gen aanbeten kregen we op voorgeweekt 

aas. Op enkele hengels hebben geen en-

kele aanbeet kunnen krijgen, maar dat kan 

altijd gebeuren. Noem het toeval, maar ik 

neem de volgende keer gegarandeerd een 

lading voorgeweekt aas mee naar Rainbow!

Voetnoot; laatste week April ben ik wederom 

naar Rainbow geweest. En weer heb ik van 

tevoren aas in de week gezet. Dit keer was 

voorweken in water uit het meer niet moge-

lijk, dus heb ik dit gewoon in kraanwater ge-

daan. Nu hoor je weleens mensen zeggen 

dat dit niet bevorderlijk is, gezien kraanwa-

ter chloor bevat. Echter hecht ik daar per-

soonlijk niet zoveel waarde aan. Kijk eens 

was we allemaal aan chemische goedjes 

over ons aas heen gieten aan glugs, soaks 

en smeerseltje. Ik zou dus twee hengels 

voorzien van voorgeweekt aas en bij aan-

komst zou ik een nieuw aas ontvangen wat 

ik dus niet kon voorweken. Maar ik ben hier 

wel al met twee hengels mee te vissen. De 

eerste aanbeten vielen op het voorgeweek-

te aas.  Pas op woensdag, nadat dit ik aas 

dus enkele dagen heb kunnen voorweken, 

ben ik dat gaan bijvoeren. Uiteraard had ik 

op de zaterdag al wel vers aas bijgevoerd. 

De eerstvolgende nacht viel daar pardoes al 

een aanbeet op. Toeval of niet, maar voor 

mij was dit wederom een bevestiging van 

mijn vertrouwen in het voorweken van aas. 
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Feyenoord wint de beker en als Jan zijn hengels terug uitvaart vangt hij vrijwel direct deze 
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