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tig om de hele dag 
met een te lange 
of te korte hen-
gel te vissen. 
Bij een te korte 
hengel zou je de 
opslag, het stuk lijn 
tussen top en pennetje, 
kunnen verlengen. 
Dit vist echter minder 
scherp, iets dat bij deze 
vissoort net het verschil 
kan maken tussen wel en niet 
vangen. Aanbeten van kroes-
karper kunnen nogal eens 
twijfelachtig en moeilijk te 
interpreteren zijn – net zoals 
dat bij zeelt het geval is.

BELLENSPOREN
Er is nog een andere over-
eenkomst met de zeelt. Ook 
kroeskarper verraadt zijn 
aanwezigheid op de stek vaak 
door middel van kleine bel-
letjes. Deze komen vaak per 
stuk of per twee of drie om-
hoog borrelen. Zekerheid heb 
je echter nooit. Het zou zeelt 
kunnen zijn of gas dat uit de 
bodem ontsnapt. Een geoe-
fend vissersoog kan echter wel 
het verschil zien tussen gas-
bellen en bellen die afkomstig 

zijn van een vis. Het verhaal 
achter de belletjes kan nog 
een stukje ingewikkelder zijn. 
Deze kunnen namelijk ook 
uit de bodem omhoog komen 
doordat vissen op de bodem 
aan het azen of erin aan het 
rommelen zijn. Dat azen en 
rommelen doen ze dan bij 
voorkeur op en in ons voer.

SIMPEL VOERTJE
Mijn favoriete voertje bestaat 
uit slechts twee ingrediënten: 
bruin brood en grondvoer. Dat 
laatste koop ik bij een hengel-
sportzaak, van welk merk doet 
er niet zo veel toe is mij in de 
praktijk gebleken – als jij er 
maar vertrouwen in hebt. Doe 
om te beginnen tien bruine 

e kroeskarper is voor 
veel sportvissers een 
beetje een onbeken-

de vis. De naam heeft iedereen 
vast wel eens gehoord, maar 
hoe ze er nou precies uitzien? 
Daarom eerst even een kort 
signalement. Kroeskarpers 
zijn nogal gedrongen van 
vorm en hebben geen baard-
draden. De rugvin is bol, dit 
in tegenstelling tot die van 
een ‘normale’ schubkarper 
of een giebel. De flanken zijn 
bronskleurig, afhankelijk van 

het type water soms wat geel-
achtig. De rug is donkerder 
van kleur. Qua uiterlijk is het 
dus een prachtige vissoort. In 
ons land worden ze maximaal 
zo’n vijftig centimeter lang. 
Niet bijzonder groot dus, maar 
vergis je niet in deze kleine 
krachtpatsers!

OP ZOEK GAAN
Langzaam stromende of stil-
staande wateren zijn het favo-
riete watertype van de kroes-
karper. Hoewel er voldoende 

wateren van dit type te vinden 
zijn, zul je toch enige moeite 
moeten doen om kroeskar-
pers te vinden. Waar je in 
de periode van voor de jaren 
tachtig van de vorige eeuw in 
veel wateren deze vissoort nog 
aantrof, zijn ze vandaag de 
dag minder alomtegenwoordig 
aanwezig. De oorzaak hier-
van is mij nog niet helemaal 
duidelijk. Mogelijke verklarin-
gen zijn de toename van de 
aalscholverstand en de opmars 
van de giebel in veel wateren. 
Maar ondanks dat er minder 
kroeskarpers in onze Holland-
se wateren rondzwemmen, 
zijn ze in sommige sloten, 
plassen en vijvers nog steeds 
te vinden.

RUIME KEUZE
Je kunt zowel met vaste hen-
gel, winckle picker, feeder- en 
matchhengel op kroeskarper 
vissen. In het eerste geval 
moet de lijn wel voldoende 
sterk zijn om de kracht van 
een vluchtende vis op te kun-
nen vangen – een topelastiek 
kan hierbij ook uitkomst bie-
den. Kies als je met de picker, 
feeder of matchhengel vist een 

hoofdlijn van minimaal 16/00 
nylon. De onderlijn kan bij de 
winckle picker en feeder iets 
minder dik worden genomen 
dan de hoofdlijn, maar kijk 
uit. De vechtcapaciteiten van 
dit visje kunnen verbazing-
wekkend pittig zijn. Op de 
vaste hengel en de match 
gebruiken we een pennetje 
dat zo licht mogelijk is. Dit is 
natuurlijk afhankelijk van de 
wind, stroming en trek in het 
water. Een drijfvermogen tus-
sen de 0,1 en 0,4 gram voldoet 
voor de ideale omstandighe-
den, bij wat ruwere condities 
stap ik over op een dobber van 
0,5 tot 1 gram drijfvermogen.

SCHERP VISSEN
De matchhengel is mijn 
persoonlijke favoriet voor 
de kroeskarpervisserij. Een 
hengel van een meter of vier 
voldoet in de meeste gevallen 
prima. Zijn de omstandig-
heden van dien aard dat een 
langere of kortere noodzake-
lijk is – denk hierbij aan brede 
rietkragen of overhangende 
bomen – dan is het verstandig 
om langer of korter te gaan. 
Het is namelijk nogal onpret-

KROESKARPER
Een bijna
vergeten 
vissoort

De kroeskarper staat voor Jacques Schouten symbool 
voor zijn jeugd. In een Haagse sloot van krap zeventig 
centimeter diep ving hij zo’n veertig jaar geleden als 
jochie zijn eerste vissen: kroeskarpers. Zowel donkere 
stevige vissen als goudkleurige juweeltjes zorgden 
voor onvergetelijke visavonturen. Ook nu nog is het 
voor hem een vissoort die het vangen meer dan waard 
is.

TEKST JACQUES SCHOUTEN FOTOGRAFIE BRAM BOKKERS
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De kroeskarper heeft Jacques Schouten 
sinds zijn jeugdjaren niet meer losgelaten. Scherp vissen is 

noodzakelijk om 
de vaak twijfelende 
aanbeten te kunnen 
verzilveren.

Het voertje van bruin 
brood en grondvoer 
mag lekker nat zijn.

Zodat in het water een wolk van 
voerdeeltjes ontstaat.

• WiTviSSEN

De kroeskarper onderscheidt zich 
onder meer van de karper en giebel 
door zijn bolronde rugvin. 
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boterhammen in een emmer 
met veel water. Laat dit een 
paar minuten staan, zodat het 
water goed in het brood kan 
trekken. Het overtollige water 
giet je daarna af en vervolgens 
knijp je het brood fijn in zo 
klein mogelijke stukjes. Voeg 
nu zoveel grondvoer toe dat 
het geheel nog lekker nat blijft. 
Even mengen, kort laten staan 
en daarna gooien we drie of 
vier handen van deze kledder-
natte substantie op de stek. In 
het water ontstaat zo een grote 
wolk van geurige voerdeeltjes 
die langzaam naar de bodem 
zinken. Een prima lokmiddel.

KNEEDWERK
Aan het voer dat nog in de em-
mer zit voegen we vervolgens 
nog iets meer grondvoer toe. 
Met behulp van een klein beet-
je kneedwerk ontstaat nu een 
wat stevigere deegsubstantie. 
Hier kunnen we mee gaan vis-
sen. Dit kan alleen als het niet 
te slap is, want anders valt het 
veel te snel van de haak. Het 
deeg moet echter ook niet te 
stijf zijn omdat de vis het dan 
veel minder gretig zal pakken. 
Een trucje om precies de juiste 

consistentie te verkrijgen, is 
het in je handpalm kneden 
van een bolletje deeg ter grote 
van een pingpong bal. Dit is 
een mooi hanteerbaar formaat 
waarbij je na enige oefening 
goed merkt hoe lang je nog 
moet kneden. Zo verdampt 
er steeds een beetje water en 
wordt het deeg telkens wat 
droger en minder slap.

AASSOORTEN
Naast het volgens bovenstaand 
procedé vervaardigde brood-
deeg kun je ook tal van andere 
aassoorten gebruiken. Kroes-
karpers zijn omnivoor. Hun 
natuurlijk voedsel bestaat uit 
larven van insecten, slakken, 
wormen, plantendelen en 
zelfs visbroed. Je kunt dus ook 
vissen met maden, wormen 
en maïs. Wat het beste scoort, 
weet je eigenlijk nooit van 
tevoren. Een witte broodvlok 
wil het bijvoorbeeld soms heel 
goed doen, maar zo nu en 
dan kunnen maden net iets 
extra’s geven waardoor ze wel 
toehappen. Het is een kwestie 
van goed voorbereid aan de 
waterkant verschijnen en maar 
uitproberen wat er die dag 

favoriet op het kroeskarper 
menu is.

SUBTIELE PRESENTATIE
De aaspresentatie is heel be-
langrijk, dus aan het uitloden 
van het pennetje dien je vol-
doende aandacht te besteden. 
Aangezien we met relatief 
lichte dobbertjes vissen, zijn 
de gebruikte loodjes behoorlijk 
klein. Daar zet ik er drie van 
op de lijn, waarna ik het geheel 
te water laat zonder dat de 
haak (van het merk Preston, 
type nummer PR39, maat 10)
is gemonteerd. Er blijft een 
millimeter van het dobbertje 
boven water staan. Als we nu 
de haak voorzien van het aas 
aan de lijn hebben geknoopt, 
zal de laatste millimeter ook 
onder water verdwijnen. Tenzij 
we de pen zodanig omhoog 
schuiven dat de afstand tussen 
haak en pen gelijk is aan de 
waterdiepte. We kunnen vis-
sen met de haak net tegen de 
bodem aan (een zogenaamde 
staande haak), maar het dob-
bertje kan ook nog iets hoger 
worden geschoven zodat de 

haak plat op de bodem ligt. 
Subtiele verschillen die er voor 
kunnen zorgen dat je wel of 
niet vangt.

TYPISCHE VECHTER
Vaak zal je zien dat je pennetje 
even een stukje naar beneden 
wordt getrokken, om daarna al 
snel weer in de uitgangspositie 
te staan. Wacht nu rustig af, 
want doorgaans volgt niet veel 
later een minuscuul opste-
kertje waarna het dobbertje 
plotseling schuin weg loopt. 
Dat is het moment om aan te 
slaan. Heb je een kroeskarper 
die zich aan het uiteinde van 
de lijn verzet, dan wordt dit 
al snel duidelijk. Schokkende 
bewegingen en een vis die 
steeds rondjes draait onder de 
hengeltop verraden de soort. 
Kijk niet verbaasd op wanneer 
de slip van de molen heel even 
op gang komt om wat lijn af te 
geven. Het zijn, zoals al eerder 
gezegd, felle rakkers die het 
gebruikte materiaal behoorlijk 
op de proef kunnen stellen. 
En bovenal schitterend mooie 
vissen om te vangen! 

Kroeskarpers zijn aan het juiste materiaal kleine krachtpatsers.

Een goudkleurig 
juweeltje.

Bij deze witvisserij maak je 
kans op meerdere soorten.

LICHT BEPAKT
Als ik ga vissen, probeer ik altijd zo min mogelijk spullen mee te nemen. 
Dat is niet alleen omdat ik te lui ben om veel materiaal mee te sjouwen. 
Hoe minder spullen, des te ordelijker je zit te vissen. En dat is alleen maar 
bevorderlijk voor je visplezier en de visserij zelf. Daarom bestaat mijn uit-
rusting slechts uit een matchhengel, pan netje, stoeltje, klein vistasje met 
wat reservespullen – plus eventueel een paar boterhammen voor de lunch 
en een thermosfles – en een emmer met aas en voer. Meer heb je absoluut 
niet nodig.

Matchhengel, stoeltje, klein vistasje, emmer met voer en aas 
plus landingsnet; meer heb je niet nodig.


