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            WAAR OF NIET WAAR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Al wat ik schrijf was al lang bekent 
 
Maar ik heb het voor hen samen gevat om het minder ingewikkeld te 
maken 
                                              Oude vissers sterven niet ze ruiken maar zo. 



 

 

 
 
 
             IS  HET  WAAR  OF NIET  WAAR 

 
AL WAT IK SCHRIJF WAS VOOR MIJN KARPER TIJD ALLANG BEKEND,ER STAAN 
ZELFS ONDERWERPEN IN DIE BIJ DE EGYPTENAREN AL BEKEND WAREN . 
OOK AL BEKENDE ONDER WERPEN HEB IK HIER SAMEN GEVAT OM HET 
GEMAKKELIJKER TE MAKEN . 
 
EEN DING IS HEEL ZEKER IK HEB HET EI NIET UIT GEVONDEN,DAT WAS ER 
ALLANG 
MAAR IK HOOP DAT DIT BIJ DRAAGT AAN JE HOBBY 
MAAR EEN DING IS WEL ZEKER,EEN GOUDE BOILIE KAN IK MAKEN,MAAR EEN 
BOILIE DIE HONDERD PROCENT VANGT MOET NOG UIT GEVONDEN 
WORDEN. 
MAAR OF DAT ZAL LUKKEN,IK BETWEIVEL DAT. 
MAAR DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IK WENS JULLIE HEEL VEEL PLEZIER MET JULLIE HOBBY 
EN HOE JE HET OOK DOET HET IS JOU DING. 
 
 
Laat het mij eens weten wat je van dit boekje vindt. 

Jack van dinteren@gmail.com 
                                                                                             JACK 
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Ik wil u mededelen dat ik dyslexie heb,er zal hier en daar wel eens een verkeerde spelling of zin 
vorming voor komen. 
 

 
Je kunt je afvragen:Is het waar of niet waar 
 
Al wat ik schrijf was voor mijn karper tijd al bekend, er staan zelfs 
dingen in die bij de Egyptenaren al bekend waren. 
 
Maar eerst iets over mij zelfs, ik vis nu ongeveer drie en zestig jaar ik 
heb alle takken van de hengel sport beoefend. Begonnen ben ik met 
een voor stuk bamboe hengel van mijn vader waar het achter stuk 
kapot van was .Dat waren  de verhalen die mij bij gebleven zijn. Ik weet 
nog als de dag van vandaag  ,ik was zes zeven jaar oud ik kreeg een 
nieuwe hengel. Die werd met mij vader op de fiets en ik achter op 
gehaald een bamboe hengel wat was ik blij. Bij thuis komst zaagde 
mijn vader de hengel in tweeën, wat heb ik gehuild ik snapte er niets 
van. Maar mijn vader had er bussen op gemaakt zo dat de hengel 
gedeeld kon worden ja dat maakte alles weer goed. Heel graag zou ik 
die hengel nog gehad willen hebben als dekoratie. 
Als wij gingen vissen werden de hengels  langs de fietsstang gebonden 
pot wormen met een dikke snee brood in de tas,sigaren doosje met 
wat haakjes extra dobbertje en ik achter op. Deze tijd vergeet je nooit 
meer,ik denk er nog weleens aan. Met mijn twaalfde deed ik mee aan 
vis wedstrijden van de vereniging,maar toen had ik een telescoop 
hengel. Toen ik ouder werd kwam de liefde voor het snoeken er bij 
,maar het was wel iets voor de koude dagen .Weer wat later is daar de 
swingtip hengel/quivertip hengel/winkelpicker/feeder hengel/ 
vlieghengel/en de kunstaashengel,en natuurlijk de vaste stok .Zelfs heb 
ik nog vliegjes gemaakt prachtig vond ik dat,maar ik heb het vliegvissen 
niet volgehouden zelfs het kunstaas vissen staat op een laag pitje. Het 
is toch gebleken dat ik een statisch visser ben,en toch moet ik toe 
geven dat vliegvissen en kunstaas vissen gezonder mooi en spannend 
kunnen zijn .Maar vijftien jaar geleden vond ik het karper vissen nog 



 

 

steeds niets, ik beweerde zelfs dat ik dat nooit zou doen,en even later 
kwam er nog een stukje elektronica bij .Toen was het voor mij hele 
maal niets meer ,in die tijd zag ik ze al achter de hengels slapen,je 
werd toch gewekt door elektronica kasje en de vis was toch gehaakt. 
Tot ik het in mijn rug kreeg een heel jaar niet gevist ,weer op de kist ik 
kon niet meer presteren ik kon de houding die ik gewend was niet 
meer volhouden. Weer een jaar niet gevist toch weer proberen, maar 
het ging niet meer zo als ik het wilde,toen ben ik toch maar af en toe 
een uurtje met een van mijn hengeltjes weg geweest . 
Tot dat ik bij een bevriend hengel sport zaak avonds onder het genot 
van een bak koffie over vakantie hadden. 
Een week later waren wij weer bij hem ,toen zij hij tegen mij waar jullie 
op vakantie gaan daar zit karper dat hebben ze mij verteld . 
Jack ik heb twee karper hengels met toe behoren klaar staan die neem 
je mee en je gaat het proberen. Op dat moment zweerde ik het karper 
vissen nog af,maar onder het genot van een kop koffie en heel wat 
gepraat te hebben, heb ik het toch mee genomen. Wij waren drie 
dagen op de camping ,en het weer was niet al te best .Na de middag 
ben ik naar het water gelopen en zag daar een karper visser zitten. Na 
dat ik hem dichter benaderd had viel het mij op dat hij alles in het 
zwart had zelfs zijn plu en kleding waren zwart ja alles was zwart .Ik 
was nog maar net in gesprek toen het  begon te regenen ,hij nodigde 
mij uit om onder de plu te komen zitten . Zo begon ik over vissen te 
praten en over mijn rug,en natuurlijk over mijn geleende karper 
uitrusting ,en ik vertelde hem dat ik van het hele karper gebeuren geen  
bal van wist. Zijn gesprek , en mijn vele vragen werden zo boeiend  dat 
we nog aan regen nog aan tijd dachten zo enthousiast waren wij bezig. 
Maar het aller mooiste en nooit zal ik dit vergeten ,hij keek mij lang en 
strak aan ,en zij toen ik heb met veel karper vissers gesproken maar 
nog nooit heb ik iemand zo veel over karper vissen  verteld en laten 
zien als aan jou. 
Wij hebben samen bijna ander halve week gevist,hij heef mij veel bij 
gestaan met van alles bv .het knopen van onder lijntjes ,het waarom zo 



 

 

en niet zo te veel om op te noemen .Maar ik heb karper gevangen ,was 
dat geluk of heeft hij het mij toe gespeeld,daar kom ik nooit meer 
achter. 
Na een jaar zijn wij weer naar die camping gegaan,ook zij zouden er 
zijn,het was weer heel gezellig en weer leerde ik bij. Veertien dagen 
hebben we samen op getrokken,veel gevist en gepraat. 
Maar aan het einde van de vakantie vertelde hij dat ze niet meer terug 
zouden komen,toen pas vertelde hij mij dat hij ongeneselijk ziek was. 
Ik heb dit als vreselijk ervaren,maar ik denk nog vaak heel positief aan 
hem terug. 
Tien jaar later heb ik al mijn hengel spullen verkocht,ook dit heeft mij 
pijn gedaan,maar ze moesten plaats maken voor de karper spullen 
want die groeide uit .En eerlijk is eerlijk ook op het karper vissen ik ben  
helemaal verliefd op geworden,drie dagen in de week vis ik. En af en 
toe als ik uitgenodigd wordt ga ik mee om een nachtje te 
karperen,alleen nachts kan ik niet meer zo goed zien ik ben namelijk 
voor 60 procent nacht blind.Als ik over dag vis ben ik graag alleen dan 
voel ik me echt in mijn uppie ,dat wil niet zeggen dat ik het niet gezellig 
vind als er iemand met me gaat. Maar vaak trek ik me wel graag terug, 
genieten van de natuur ja dat vind ik geweldig, en al die geweldigen 
verhalen van hoe zwaar ,en namen die ze voor een karper verzinnen  
,ach als hun daar hun plezier in hebben  dat mag .Ik ben daar te 
nuchter voor ,of is het de leeftijd? Behulp saam ja dat was ik en dat zal 
we altijd zo blijven, als je mij iets wild vragen kom gerust naar me toe, 
ik kijk wel nors en onvriendelijk maar als ik kan zal ik je helpen en dan 
merk je van zelf dat ik toch nog mee val. 
Maar een ding geniet van je hobby [sport]gooi niets in de wind,denk er 
over na en wees er dankbaar voor. 
 
Negatieve berichten. 
Negatieve berichten of verhalen blijven langer hangen dan positieve . 
Dat komt door onze hersenen. Die hebben de voorkeur voor negatieve 
informatie. Dit is wetenschappelijk onderzocht aan de OHIO STARE 



 

 

universiteit. Bij negatieve verhalen of gebeurtenissen zijn de hersens 
actiever en veel groter. 
 
                                                                                                               
NU NOG IETS OVER TEKEN.                                                                        
Hebben wij te maken met teken ?   JA 
Teken komen uit sluitend bij de mens in actie als ze onbedekte huid 
constateren. Geniet van je hobby en van de natuur bos en heide. Doe 
dat zo veel mogelijk met bedekte huid. Controleer bij thuis komst je 
huid,de kans op LYM ziekte [BARELIABURDOREN] een besmetting met 
levensbedreigende infectie,blijft voor mens en dier minimaal als een 
teek binnen 20 uur op de juiste manier wordt verwijderd en het 
wondje ontsmet wordt met 70% alcohol. Een teek moet men 
verwijderen met een ontsmetten roestvrijstalen teken 
verwijderpincet[te koop bij de apotheek]. 
Mocht u klachten ondervinden na een tekenbeet gewrichtklachten 
griepgevoel vermoeider dan normaal tintelingen in de spieren enz. Ga 
dan naar de huisarts. 
Wel gebeten maar geen teek gezien,maar wel besmet dan kan er na 
een week of drie een felrode plek ontstaan. Ga onmiddellijk naar de 
huisarts laat uw bloed na acht tot tien weken nog eens controleren. 
Wij als hengelsporters zitten toch ook tussen riet en struiken,wees 
behoedzaam . 
 

 
    



 

 

VERSCHILLENDE KARPER SOORTEN. 
Wij kennen verschillende karper soorten in Europa,hier een paar 
voorbeelden ,wilde karper, gekweekte 
schubkarper,rijenkarper,naaktkarper 
,spiegelkarper,goudkarper,sierkarper,kooikarper,graskarper,deze zijn 
wel de meest bekendste.  
SCHUBKARPER:Als sportvis iets wilder en sterker dan de spiegelkarper. 
Gekweekt met 25% wildbroed hybride,uitgezet door de OVB. 
SPIEGELKARPER: de schubben bevinden zich meestal ineen rij langs de 
rugvin,op de basis van de en op de staartsteel. De spiegelkarpers die 
minder ver door gekweekt zijn,daar vind men op alle delen schubben. 
RIJENKARPER:gelijkmatige rijschubben langs de zijlijn,die zelden dubbel 
of meervoudig is. Ook langs de rug kunnen schubben aanwezig zijn en 
de schubben langs de zijlijn kunnen dan ontbreken. 
LEDERKARPER of NAAKTKARPER: De huid is volledig kaal of een enkele 
schub. 
 
Wilde karper :wilde karper is een carnivoor,vrijwel een eiwit specialist 
snel ziek bij te veel koolhydraat. 
Kweekkarper :kweekkarper is een omnivoor,geen specialist hij is in 
gesteld op eiwit en koolhydraat in beperkte maten. 
Graskarper:graskarper is een herbivoor,vrij wel een eiwit specialist,snel 
ziek bij teveel koolhydraat  
 
HET IS NIET TE ZEGGEN HOE KARPER OP VERSCHILLENDE WATEREN 
AZEN. 
Aas gedrag wordt door te veel factoren bepaald bv .seizoenen 
Januari/februari:Het overgrote deel van de vissen bevinden zich in een 
passieve toestand,Wij mogen zelfs spreken van een soort winterslaap. 
Dikwijls vinden we ze spastisch tussen het wier of in de beurt van 
obstakels. In deze tijd van het jaar nemen ze weinig voedsel tot zich. 
Maart/April:De dagen worden al iets langer ,en de nachten korter ,de 
gemiddelde lucht en water temperatuur stijgen,de karper wordt weer 



 

 

actiever en gaat weer op zoek naar voedsel. In het begin eten ze 
voornamelijk  planten en algen om het zuiveren van hun darmen. Dus 
niet te veel voeren. 
Mei/Juni: De temperatuur van het water loopt op en zet de karper tot 
sterker azen,nu kan er sterker gevoerd worden. En als het water 
achttien tot twintig graden wordt dan gaat de karper paaien,dan 
nemen ze niet zo veel voer tot zich. 
Juli/Augustus:De karper gaat nu zijn reserve aan leggen voor de 
winter,maar komt de water temperatuur boven de twintig graden dan 
stop  gedeeltelijk het azen. Het gebrek aan zuurstof zal daar de oorzaak 
aan zijn. Op de dagen van sterke wind en regen kunnen op bepaalde 
plaatsen echte vreet partijen plaatsvinden. 
September/Oktober: de water temperatuur zakt,dan is de vraag naar 
voedsel automatisch minder. Als het water onder de tien graden 
komt,dan aast de karper bijna niet meer zakt de temperatuur nog 
meer dan stoppen ze met azen. 
November/December: De karpers zoeken hun schuilplaatsen weer 
op,dan lijkt het wel op een winter slaap .Als het extreem zacht is en 
het zonnetje schijnt dan zijn ze bereikt om nog wat te azen. 
 
Hoge luchtdruk,heldere hemel weinig of geen wind en erg warm geen 
ideale omstandigheden . 
Lage luchtdruk,ook wel depressies genoemd betrokken hemel 
zuidwesten wind veel regen,dit zet de karper aan het azen, Er komt 
zuurstof in het water,de karper komt weer in beweging. 

 
VRUCHTBAARHEID 
 
De karper is zeer vruchtbaar,  
Maar hij heeft een 
temperatuur nodig van 
achttien tot  twintig graden . 
De vrouwtjes hebben drie jaar 



 

 

nodig voor ze vruchtbaar zijn,de mannetjes hebben vier jaar nodig om 
met een vrouwtje te paaien. Het paaien kan achterwegen blijven als er 
geen geschikte paai plaatsen zijn,of als de temperatuur hard weg zakt. 
Het kan ook met tussen pose dat licht aan de temperatuur,hele goede 
plaatsen voor de paai zijn in waterleliebeden ,riet velden,struiken die 
overhangen in het water of in het groeien. 
De grote vruchtbaar heit heeft hem op vele plaatsen tot een groot 
probleem laten worden. Zo werd de drinkwater voorziening in Zuid 
Afrika door omwoelende modder ernstig in groot gevaar gebracht .In 
de Verenigde Staten heeft men kostbare uitroeiing  programma’s 
moeten invoeren,om andere vis soorten te beschermen,en nieuwe uit 
te zetten. In de USA worden karpers in enorme hoeveel heden als voer 
voor de nertsen farms gebruikt ,en in Canada als varkens voer. 
  
               Belangrijk bij het karper vissen 
Erg belangrijk bij het karper vissen,er zijn vele manieren truckjes 
sistemen. En er zijn er al honderden beschreven je kunt geen blad 
open slaan of er staan erin. Maar ik wil er ook nog een paar 
beschrijven ,waar is de vis? Geen vis op de stek is geen vis vangen, 
groot water in de herfst en zomer volgen de karpers de wind .En vooral 
als de wind warm is en de temperatuur van het water op loopt. Maar 
als het water warm is bv .vijftien graden of hoger let dan vooral op de 
onder stroming die brengt namelijk voedsel mee. Denk dan eens aan 
hellingen van plateaus of geulen , ga eens een keer met je neus tegen 
de wind in zitten. Bij een koude wind trekken de karpers zich meestal 
terug in de luwte van het water. Weinig wind rustig weer dan houden 
ze zich waarschijnlijk op in de buurt van  schuilplaatsen bv. Lelievelden 
in het water liggende bomen, langs oevers met overhangende takken 
rietkragen, in ondiep water bv. zand banken. 
Bij koud weer trekken ze zich terug in dieper water .Zuidwesten wind 
bewolkt met af en toe een regenbui ,dat is ideaal weer om op karper te 
vissen,maar het verschild wel van water tot water en van dag of nacht. 
En de bijt tijden zijn nooit het hele jaar het zefde. 



 

 

 
           WAT IS VOOR KARPERS NATUURLIJK VOETSEL 
De karper eet voornamelijk wormen,slakjes/mosseltjes,larven van 
allerlei insecten,kreeftjes,schelp diertjes,en alles wat er op de bodem 
leeft,heel af en toe vergrijpt hij zich aan een klein visje. Het wordt met 
de keeltanden vermalen,het voedsel gaat gelijk naar het 
darmkanaal,een karper heeft namelijk geen maag. Bij  hogere 
temperatuur  verloopt de stof wisseling heel snel. Dan eten ze veel 
meer men spreekt dan wel van vraatzucht,maar als de temperatuur 

zakt dan nemen ze weer 
minder voedsel tot zich. 
 
De karper houd ook niet van 
grote dieptes hij zoekt 
ondiepe plekken langs 
oevers,en voor al als het water 
warmer aan het worden is. 
Maar als het water aan het 
afkoelen is dan zoekt hij het 
diepere water weer op. Hij 

hout zich ook graag op waar water vogels zich ophouden,daar zijn 
meest tal slakjes en insecten of larfjes te vinden . Plaatsen waar hij zich 
ook graag op houd zijn ondiepe inhammen en wierbedden  en 
lelievelden . Maar dit alles wil niet zeggen dat de karper geen eigenwijs 
en onberekenbaar dier is. Hij is schuw en wantrouwend,maar het is 
ook wel weer een gewoonte dier,kijk maar eens naar de voerstekken 
die wij voor hen [voor ons] aan leggen. Hij komt toch met regelmaat 
kijken of er nog iets te verorden is ,verplaatsen wij de voerstek hij zal 
hem toch weer weten te vinden. Een karper kan een hele tijd  met iets 
eetbaars bezig zijn voordat hij het in neemt. Ook neemt hij voedsel van 
de oppervlakte of half water,dat doet hij bij koud of warmweer dat 
maakt niet uit. Door zijn schuwheid is het belangrijk dat je als visser 
dekking zoekt op je stek bv. Achter struiken of riet en niet te vaak 



 

 

ingooien. S”Nachts niet te veel met licht over het water schijnen ,maak 
zo weinig mogelijk lawaai je verjaagt gegarandeerd de karper ,hoe 
rustiger hoe beter. Wanneer  een school karper op zoek is naar voedsel 
bv. in de modder dan gebeurd dit meestal traag en heel zorgvuldig ,je 
kunt dat zien aan de grote donkere vlekken aan de oppervlakte. 
Als je een zonnende karper[s] tussen de waterlelies ziet staan wat kan 
daar dan een rust van uit gaan . Maar die indruk  verandert als de 
karper[s] er met een geweldige kracht vandoor gaat. Een karper wordt 
echt lui als zijn darmkanaal vol met voedsel zit,dan gaat hij over op zijn 
passieve taak van de spijsvertering hij blijft dan rustig en trekt zich dan 
terug,onder takken  leliebladeren of onder tegen de kant. Bij dalende 
temperatuur neemt de stofwisseling af,en worden de tussen posen 
van azen langer. Maar ze kunnen ook heel gulzig zijn bij een over schot 
aan voedsel,hij neemt zo veel voedsel dat ze te erkennen zijn aan hun 
hangbuik. 
Een karper is erg verdraagzaam ,gevechten vinden bijna nooit plaats 
ook niet op voerplekken. Zelfs niet bij de paai dan nog zijn ze 
verdraagzaam. Een karper is ook sluw,hij heeft een groot instinkt dat 
gekoppeld is aan een scherpe ontwikkelde zintuigen. Omdat de karper 
daar door in staat is iets onbekends,iets nieuws of iets dreigend te 
onder zoeken,en te mijden.  
 



 

 

 
 
Een mix met slaroom en poedersuiker ,of strawberry  met 
aardbeisiroop of strawberry met aardbei jam. 
      
  Een mix met vismeel en zoete ketjap 4a5 eetlepels ,per kg mix                         
                          
Een mix met strawberry en zoete slagroom 200 ml ,per kg mix 



 

 

 
 

 DE MEEST GEBRUIKTE MEEL SOORTEN MET EEN HOOG 
KOOLHYDRAAT 
 
Producten met een hoog koolhydraat,de karper vind het zeer lekker. 
Maar de voeding voor de karper haal je uit eiwitten. 
 
AARDAPPELMEEL/ MAIZENA. 
Lijkt op witte poeder, het wordt gebruikt om te binden, het is ook een 
ingrediënt om het koolhydraat te verhogen. 
Verwerken:20/30%./ Eiwit 0% /Koolhydraat 81%./ Uitharding: redelijk. 
Verwerkbaar redelijk./ Instant zeer goed. 
 
CACAOPOEDER. 
Komt van de cacaoboom,bevat een zeer hoge hoeveelheid vezels 35% 
Cacaopoeder is zeer goed van smaak en een echte aanrader. 
Verwerken 15%. /Eiwit 17%./ Koolhydraat 16%./ Vet 20%./ Uitharding 
redelijk./ Verwerkbaar goed./Instant goed 



 

 

. 
CEDE,EIVOER. 
Opfokvoer meestal voor kanaries ,op basis van eiwitten en 
koolhydraten de voorkeur gaat uit naar geel of rood. 
Verwerken 20%/ Koolhydraat 53%/Vet 7%/Uitharding 
goed/Verwerkbaar goed/Instant zeer goed.  
 
DRUIVENSUIKER {DEXTROSE} 
Zoals alle suikers is druiven suiker zeer rijk aan koolhydraten,het is ook 
erg bindend. Een te hoge dosering maakt de boilie week . 
Verwerken 10%./Verwerken 10%./Eiwit 0%./ Koolhydraat 99%./ Vet 
0%./Uitharding redelijk / Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed. 
 
GARNAALMEEL. 
Lichte aangename visgeur het heeft een betere instant, kan vismeel 
maar gedeeltelijk vervangen. Men moet er wel rekening mee houden 
dat men het kort kookt. 
Verwerken 20%./ Eiwit 55%./ Koolhydraat 0%./ Vet 2%./Uitharding 
zeer slecht./ Verwerkbaar redelijk./ Instant goed. 
 
GRIESMEEL. 
Het meest gebruikte boilie ingrediënt,tarwegriesmeel heeft de 
voornaamste eigen schappen om een harde boilie hard te maken. De 
meest gebruikte is extra fijn .Het koolhydraat licht hoog dat maakt het 
grismeel excellent,het moet licht geel van kleur zijn 
 Verwerken 40%./ Eiwit 12%./ Koolhydraat 73%./ Vet 2%./ Uitharding 
zeer goed./ Verwerkbaar zeer goed ./ Instant zeer goed.                              
 
HAVERMOUT. 
Kan niet als gebruikt worden ondanks zijn goede uitgebalanceerde 
Bestanddelen,het zwelt geweldig tijdens het koken 
Verwerken 20%/ Eiwit 14%/ Koolhydraat 63%/ Vet 7%/ Uitharding 
Slecht./Verwerkbaar niet goed./Instant goed. 



 

 

 
 

HENNEPZAAD. 
Het zaad is een perfect product het laat zich goed verwerken ,in een 
boilie, en om dat hennep veel olie bevat is het een aan rader. Ook laat 
hennep zich goed poffen het geeft dan een typische smaak ,het kan  
een favoriet zijn. 
Verwerken 20%./ Eiwit 20%./ Koolhydraat 35%./ Vet 20%./Uitharding 
goed./ Verwerkbaar redelijk./ Instant goed. 
 
HONDEN en KATTE BROKKEN. 
Wie kent ze niet,je kunt ze ver werken in een boilie ,en je kunt er prima 
drijvend mee vissen. Als je de brokken vermaalt laten ze zich goed 
verwerken in een boilie .Ze bevatten alle  bouwstoffen om er een 
volwaardig aas mee te maken. 
Verwerken 50%./ Eiwit 28%./ Koolhydraat 45%./ Vet 10%./ Uitharding 
redelijk./Verwerkbaar goed./Instant redelijk 
 
KOEKJESMEEL. 



 

 

Daar bestaan verschillende soorten van,ze bevatten veel suiker dus 
een hoog koolhydraat en een hoog vet gehalte .De karper is er gek op. 
Verwerken 30%./ Eiwit 7%./ Koolhydraat 70%./ Vet 20%./ Uitharding 
goed./ Verwerkbaar goed./Instant zeer goed . 
 
LIJNZAAD. 
Gemalen is het een geweldig ingrediënt voor een boilie mix ,het werkt 
goed laxerend. 
Verwerken 10 tot 20%./ Eiwit 29%./ Koolhydraat 3%./ Vet 35%./ 
Uitharding goed./ Verwerkbaar redelijk./ Instant zeer goed. 
 
MAÏSMEEL. 
Het meest gebruikte basisingrediënt in een boilie mix. Het heeft een 
hoog koolhydraat en de uitharding is goed, hoe fijner het meel hoe 
beter dat draait ,maar hoe zachter de boilie wordt .Maïs meel mag niet 
te lang blijven staan ,het bederft snel. 
Verwerkbaar 40%./ Eiwit 12%./ Koolhydraat 75%./ Vet 4%./ Uitharding 
goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed. 
 
MAGERE en VOLLE MELK. 
Melkpoeder is erg populair,alhoewel het iets aan het af nemen is.De 
beste ervaring hebben wij met volle melk poeder hij is beter van smaak 
en bevat meer vetten. Deze vetten zijn van belang door dat ze meer 
evenwicht in je mix brengen. Let wel goed op dat melk poeder vers is 
,hij bederft snel. 
Verwerken 30%./ Eiwit mager35% volle- 30%./Koolhydraat mager 40% 
volle- 40%./ Vet mager 1% volle- 25%./ Uitharding mager goed volle 
zeer goed./Verwerkbaar mager goed volle zeer goed./Instant mager 
volle -zeer goed . 
 
OLIE. 
Olie is een vet dat uit verschillende granen,vruchten en zelfs uit noten 
onttrokken wordt. Het wordt gebruikt om de mix smeuïg te maken en  



 

 

de mix rolt veel beter. Gebruik wel die olie die tegen 100 graden kan in 
verband met koken. 
Verwerkbaar 5%./ Eiwit 0%./ Koolhydraat 0%./ Vet 100%./ Uitharding 
goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant goed. 
 
POLENTAMEEL. 
Het is een maïs product,het is gekookt en vermalen. Het is te koop in 
verschillende korrel grote. hoe grover de korrel des te harder de boilie 
wordt. Polenta kan in elke mix,gebruik van de grove niet meer dan 10% 
Verwerkbaar 40%./ Eiwit 12%./ Koolhydraat 50%./ Vet 3%./ Uitharding 
goed./ Verwerkbaar goed./ Instant goed. 
 
POLETABLOEM. 
Dit is een geweldig product, het verwerkt heel goed in een 
mix,Polentabloem neutraliseert  plakkerige mixen ,maar het heeft 
geen voedings waarde. Het verbeterd wel alle functionele 
eigenschappen van bijna elke mix.. Hij is uitstekend te gebruiken in een 
simpele mix. 
Verwerken 30 tot 50%./ Eiwit 11%./ Koolhydraat 70%./ Vet 1%./ 
Uitharding goed./ Verwerkbaar goed./ Instant goed.   



 

 

   
 
PUDDINGPOEDER. 
Dit is een echte aan rader, voor hen die echt van natuurproducten 
houden. Het zijn perfecte smaak makers ,er zijn verschillende smaken 
en soorten te koop. 
Verwerken 20%./ Eiwit 0%./ Koolhydraat 99%./Vet 0%./ Uitharding 
slecht./Verwerkbaar goed./ Instant zeer goed. 
 
RIETSUIKER. 
Dat barst van de koolhydraten,en je weet de karper is er gek op. Let er 
wel op gebruik niet te veel in een mix ,de boilie valt er van uit elkaar 
met het koken. 
Verwerken 10 tot 15%./ Eiwit 0%./ Koolhydraat 99%./Vet 0%./ 
Uitharding slecht./ Verwerkbaar goed./ Instant zeer goed. 
 



 

 

SARDIENENMEEL. 
Een vismeel dat zich goed laat combineren,het heeft een vrij hoog vet 
gehalte. Het laat zich goed mengen met andere vis meelsoorten. 
Verwerken 20%./ Eiwit 60%./ Koolhydraat 0%./ Vet 11%./ Uitharding 
redelijk./ Verwerkbaar goed./ Instant redelijk. 
 
SOJA-ONTVET-VET . 
Het is een product dat in bijna elke gekochte boilie zit,het heeft veel 
plantaardige eiwitten. Maar let goed op de houd baar heit het bederft 
snel. 
Verwerken 40%./ Eiwit –ontvet 47% Vet-40%./ Koolhydraat 30% 
./Uitharding goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed. 
 
TARWEBLOEM. 
Wordt heel veel gebruikt het heeft weinig of geen negatieve 
eigenschappen. En nog een voor deel het rolt zeer goed. 
Verwerken 30%./ Eiwit 11%./ Koolhydraat 70%./ Vet 1%./ Uitharding 
goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed. 
                                     
                                     
 
TARWEKIEMEN. 
De eiwitten zijn van een hele goede kwaliteit ,de smaak is bijzonder 
goed. Het is een geweldig product voor de winter maanden 
.Verwerken 20%./ Eiwit 30%./ Koolhydraat 20%./ Vet 11%/ Uiharding 
goed./ Verwerkbaar goed./ Instant goed. 
 
TARWEMEEL. 
In elke boilie samen stelling vind je tarwemeel,tarwemeel heeft meer 
vezels dan tarwebloem . Tarwemeel is te koop in meer granen, tot wel 
zes,zeven granen. Vers van de molennaar is de allerbeste. 
Verwerken 30%./ Eiwit 10%./ Koolhydraat 65%./ Vet 2%./ Uitharding 
goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed. 



 

 

 
VISMEEL. 
Wit vismeel is afkomstig van gewone wit vis {brasem } maar is er afval 
gebruikt dan is de kleur al donkerder. Het eiwit is uitstekend, vismeel 
vermengen met vleesmeel  {of een klein beetje bloedmeel } geven 
goede resultaten. En dan nog in combinatie van  kruiden en  gemalen 
vogelvoeren { dat moet karper op leveren  .                                
Verwerken 30%./ Eiwit 66%./ Koolhydraat 0%./ Vet 11%./ Uitharding 
goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant redelijk. 
 
WITTESUIKER. 
Karpers zijn er hele maal gek van,maar gebruik niet te veel het hout de 
het deeg niet bijeen. Ondanks alle zoet stoffen is suiker favoriet. 
Verwerken 15%./ Eiwit 0%./ Koolhydraat 100%./ Vet o%./ Uitharding 
slecht./ verwerkbaar goed./ Instant zeer goed. 
 
WOUWBLOEM. 
Dit zijn meel resten die worden gekookt daarna gedroogt en dan 
vermalen.{ samen met polenta fijn is het een superieur 
Verwerken 50%./ Eiwit 10%./ Koolhydraat 30%./ Vet 0%./Uitharding 
goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed. 
 
 
INGREDIËNTEN die toe gevoegd kunnen worden,sommige zijn pittig 
andere zijn romig en zacht. 
Ingrediënten toe dienen per kg mix. 
 
ANIJS: warm,zoet,kruidig,de kruiden smaak zit in de bast {schil }.1o/50 
gram. 
 
BOUILLON of BOUILLONBLOKJES:het is een extract van vlees 
,groente,voedingsmiddelen .Bouillon ontstaat door deze ingrediënten 
te laten trekken, 50/150 of 3/6 blokjes. 



 

 

 
CAYENNEPEPER: is gedroogde en gemalen Spaanse peper,heeft een 
rokerige sterke kruidige aromatische hete smaak. Spaar saam 
gebruiken. 10/50 gram 
 
CHILIPOEDER of VLOKKEN:is een mengeling van meervoudige 
specerijen,chilipepers,komijn,paprika en oregano  gaat goed met 
paprika ,heeft een sterke kruidige smaak. 10/50 gram 
 
FENEGRIEK: een kruidige aroma smaak. 20 gram 
 
HONING:zoetstof die door beien wordt gemaakt,de beien veranderen 
de nectar in honing door er zemelen aan toe te voegen, en het vocht 
van de nectar te laten verdampen . 20/100 ml 
 
KNOFLOOK:het is een kruid met een zeer door dringende smaak en 
geur,het is een veelzijdig ingrediënt,pittig en warm. 10/50 gram 
 
KOMIJN:heeft een lichte zoete warme,sterke aromatische smaak. {het 
zaad kan men ook zo gebruiken } 30/50 gram 
 
KURKUMA aardachtige smaak wordt gebruikt om te kleuren  {geel } 
 
KERRIE:heeft een heerlijke krachtige smaak en geur,het is gemaakt van 
een mix kaneel,komijn,koriander,kruitnagel,peper,gember,saffraan en 
notenmuskaat. 30/50 gram 
 
KETJAP: gemaakt van mengeling van kruidensoja,tarwe,ketjap manis 
erg heet en zoet van smaak. 30/50 gram 
 
KANEEL:heeft een heerlijke zoete warme smaak ,heeft veel 
antioxidant, gaat goed bij zoete mixen. 30/100 gram 
 



 

 

KARWEIZAAD:kruidige anijsachtige pittige smaak. 20/50 gram 
 
KARDAMON: kruidig pikant iets pittig en frisse smaak10/50 gram 
 
LEVERTRAAN: afkomstig uit IJsland,olie van vis uit schoon water {voor 
ons  heeft het een vieze smaak }20/50 ml 
 
MOSTERTZAAD:de smaak is pikant,kruidig iets pittig. 1050 gram 
 
MELASSE: vloeibaar het is een bij product uit de suikerindustrie,erg 
zoet. 30/100 ml 

 
  
PAPRIKAPOEDER:ze worden gedroogd gemalen ze zijn er in een pittige 
smaak en in een zoete smaak. 30/70 gram 
 
RIETSUIKERSTROOP:mengeling van rietsuiker invert suiker en 
gezuiverde rietsuiker melasse . 20/100 ml 
 
ROZEMARIJN: frisse peperige aroma en een warme smaak. 30/50 gram 
 



 

 

SAMBAL:is een gestamd mengsel van chilipepers en zout .10/50 ml 
 
SPECULAASKRUIDEN:het is een samen stelling van 
kaneel,koriander,nootmuskaat,kruitnagel en cordamon.30/50 gram 
 
STERANIJS: zie anijs  {steranijs is sterker van smaak } 
 
SHOARMAKRUIDEN: het is een mengeling van kruiden. 30/50 gram 
 
TRASSI BARAK: het is een gisting van garnalen, de geur is penetrant het 
wordt in de zon bereid met veel zout. 100/300 gram 
 
OREGANO: de smaak is krachtig zoet met een vleugje citroen, wel 
pittig.30/50 gram 
 
THAISE WOK OLIE:basilicum,citroengras met ex-peeller geperste 
saffloerolie. 30/50 ml 
 
TIJM:zeer aromatisch en een sterke smaak. 20/50 gram 
 
SLAGROOM:het wordt verkregen door van verse melk de op drijvende 
room af te scheppen. Het heeft een volle milde smaak,men kan het 
ook zoet maken  door suiker toe te voegen. 50/100 ml 
 
OLIE: zowel plantaardige dierlijke of olie met een toevoeging,let er 
goed op of de olie tegen verhitting kan . {100 graden } 30/50 ml 
 
UIPOEDER:zeer sterke aromatische smaak. 10 50 gram 
 
VENKELZAAT:de smaak is aromatisch van anijs enzoethout.10/50 gram 
 
VANILLE:zoet en krachtige smaak. 30/100 gram 
 



 

 

WITTEPEPER:warme pittige smaak. 30/50 gram 
 
ZWARTEPEPER:heeft een veel zijige smaak, en een specifieke aroma. 
30/50 gram 
ZOUT:wie kent het niet, een echte smaak maker 50/150 gram 
                                         …………… 
ER ZIJN DRIE BASIS SMAKEN: ZOET,ZOUT,KRUIDIG[PIKANT] 
GEBRUIK VASTE EN VLOEIBARE COMPONENTEN,INVERBAND MET 
UITWASMEN. 
               
ZADEN OM TE MENGEN 
Lijnzaad bestaat uit 35% tot 45% uit olie 20% tot 25% uit eiwit en 10% 
uit slijmstoffen ,deze stoffen bevorderen de darm transit[ stimulans 
.voor de darmen. 
Hennepzaad is van de cannabisplant,bevat hoog waardig eiwit en olie. 
Negerzaad heeft een zoete smaak en is eiwit rijk,en bevat veel olie. 
Blauwmaanzaad komt van de papaverplant,heeft een rust gevende 
eigenschappen. 
Dari behoord tot de gierstsoorten,heeft een gunstig 
aminozuurpatroon.                                                                                            
Japanse millet is eiwitrijk. 
Zonnepitten bevatte veel olie. 
Senegal gierst rijk aan aminozuren. 
laplata millet rijk aan aminozuren. 
    …………………………………………………. 
Arachide: ongebrande pindas hoogvet gehalte ,arachide bruin daar is 
de olie uit geperst,smaakt nootachtig. Te gebruiken 5tot 10%. 
Collant: vermalen paarden brok hoog eiwit gevormd door melasse. Te 
gebruiken 5 tot 10%. 
Fenugree: geurstof gericht op grote vis,wordt veel gebruikt bij paarden 
die verstopt zitten:Te gebruiken 5 tot 20%. 
Anijs:werkt tegen krampen ,goed voor de darmen. 



 

 

Koolzaad: gemalen heeft een hoog vet gehalte en een laxeert goed. Te 
gebruiken 5 tot 10%. 
. 
                      HIER VAN GEBRUIKT MEN 25 TOT 50%. 
 
Garnaalmeel:heeft een lichte plezierige vis geur,heeft een beter 
instant respons dan vismeel. Het is vrij grof en licht,als je het gaat 
verwerken laat het vocht er dan goed in trekken. 
Kattenbrokken en hondenbrokken: dit is een heel goed totaal voer met 
een heel goed instant respons. 
Trouvit :is een forellen pellets,is in verschillende korrel grote te 
verkrijgen. 
Vismeel:meestal gemaakt van vis afval,het eiwit gehalte is uitstekend .      
Helaas is de karper er niet gek op terwijl het een voedzaam  ingrediënt 
is ,maar raakt ze er aan gewend dan zijn ze er gek op. 
Sojameel: heeft een goed eiwit gehalte,is erg vet en zeer goed voor 
een boilie .Maar het is beperkt houdbaar,ik kan er niet achter komen 
hoe lang het houd baar is. 
 
              HIER GEBRUIK MEN 50 TOT 75% VAN 
 
Koekjesmeel: het bevat veel suiker,dus veel koolhydraat ,koekjesmeel 
hard slecht uit. 
Maïsmeel: hard goed uit en heeft de nodige koolhydraat,en van 
overdosering is geen spraken. Niet lang houdbaar dus uitkijken. 
Polenta: wordt met succes gebruikt,het kan in elke mix. 
Roggemeel: bevat veel vezelstoffen en de karper lust het graag. 
Tarwemeel/tarwebloem:kan in elke mix het is te koop in 
meergranen,komt in bijna elke mix voor. 
Wouwbloem:kan als bulk gebruikt worden,wouwbloem is een heel 
ideaal product. 
Sojabloem: het zit in bijna elke mix,het smaakt lekker en er zitten veel 
eiwitten in. 



 

 

Griesmeel[tarwe]: het meest gebruikte ingrediënt,en het koolhydraat 
licht hoog 
 
 
           NOG IET OVER SMAAK EN REUKSTOFFEN 
 
Een karper kent geen reuk,hij heeft alleen maar smaak puppillen. 
Doordat het voer uitwasemt  proeft de karper op grote afstand of het 
ja of nee aantrekkelijk is. 
Ik wil het niet hebben over de inhoud van potjes en flesjes die te koop 
zijn in hengelsport zaken,ik ben er van over tuigt dat ze de karper tot 
azen brengen. Ik gebruik liever producten die te koop zijn bij AH of bij 
een TOKO .Maar een ding is een fijt,onder water is geen AH of TOKO 
maar ook geen chemisch lap. Maar wij allemaal hebben het voordeel 
wat onze voorkeur ook mogen zijn ,wij beleven ons plezier aan de 
water kant hoe wij het ook doen en dat is toch het aller belang rijkste. 
Ingrediënten om toe te voegen in een mix. Witte suiker[suiker houd de 
boilie langer houdbaar ]. 
Suikersiroop,honing,zoete zaden zoete maïs,vloeibare melasse 
druivensuiker,melksuiker enz. . 
Droge zoetstoffen lossen langzamer op dan vloeibare zoetstoffen,als je 
ze samen gebruikt werken de zoet stoffen veel langer ,dus veel beter. 
Een goede smaak versterker is vet-sen en natuurlijk zout,maar vooral 
niet gebruiken in een zoete mix. 
Vitamine is belangrijk voor de groei gezondheid en voor het goed 
functioneren. 
Olie wordt verkregen door uitpersing van planten en dierlijke 
producten deze oliën zijn veel beter dan geraffineerde olie. 
Er zijn verzadigde oliën en onverzadigde oliën,voor de karper maar ook 
voor ons zijn onverzadigde olie het aller beste. Olie mag gebruikt 
worden 5 ml per ei,let er dan wel op dat de producten die je in een mix 
verwerkt niet te vet zijn .Gebruik je producten met een hoog vet 
gehalte, gebruik dan minder olie of helemaal geen olie. 



 

 

Als het water gaat af koelen gebruik dan helemaal geen olie,en let dan 
ook op dat de ingrediënten die je gebruikt dat die niet te vet zijn.  De 

boilies lekken moeilijker 
uit bij koud water. 
   
Denk maar een aan 
producten  zoals bv. 
pindas,hennepzaad,vis
meel,soja,katten 
brokken, honden 
brokken,volle melk 
poeder. 
Olie bewaar je het beste 

in het donker op een koele plaats. Zaden,pindas,en noten 
Bewaar je het beste in hun schil,dan zijn ze beschermt tegen uit 
drogen. En zaden in hun schil zijn sterker van smaak als verse. 
Vette meel soorten verzadigen eerder,maar laxeren veel beter. Vetten 
met een hoog smelt punt verteren moeilijk,maar vetten met een laag 
smelt punt verteren beter. 
Maar als je in een winkel [AH of Toko] of hengelsport zaak en je kijkt 
rond dan zie je zo veel potjes ,flesjes waarvan je de het merk of naam 
bijna niet van kunt uitspreken,en je weet niet wat je hebben wilt dan is 
er een probleem. En als je dan een paar boeken en tijdschriften open 
slaat dan snap je het helemaal niet meer. Dan is het ene merk nog 
beter dan het ander,dan zeg ik neem iets uit de toko of ah dat komt 
niet zo heel erg nauw met de hoeveel heit die je in de mix doet. 
Zo zijn er ook boeken volgeschreven over,hengels lijnen onderlijn 
materiaal haken lood hoofdlijnen mixen boilies ,en zo zijn er nog 
tientallen te noemen . 
Als beginnend hengelsporter zie je door de bomen het bos niet 
meer,dan zeg ik laat je goed inlichten en nog beter vraag een bekende 
hengelsporter mee dan kom je er zeker uit. 
 



 

 

En als je een boek of tijdschrift open slaan en we lezen de verhalen die  
vaak erg leerzaam zijn,we kunnen er uren zoet mee. Dan verbaast het 
mij dat er bijna altijd grote karpers afgebeeld staan ,bij de meest 
sombere verhalen staan vaak de  zwaarste karper afgebeeld .Maakt 
dat niet veel karper vissers  jaloers,dat weer dat vreemde en rare 
gedrag van vele karper vissers aan de water kant veroorzaakt. Gelukkig 
zijn ze dat niet allemaal . 
Zo ken ik karper vissers die een karper geschat op zevenentwintig pond 
in het bij zijn van meerdere karper vissers, die een kijkje kwamen 
nemen de karper weer terug zetten,die is te klein die komt niet op de 
foto .Als dat jou idee is zeg dan niets en zet de karper netjes terug. 
En stekken daar zijn ook hele grote problemen over ontstaan,ik heb 
mee gemaakt dat er iemand bij me kwam met zijn uitrusting op zijn 
schouder,god.ver-  vierdagen gevoerd, nu heb ik anderhalve vrije dag  
en nu go..ver zit jij hier. Dit vind toch niemand leuk,zelf ben ik bedriegt 
ik zat zo genaamd op zijn stek. Auto’s die bekrast worde aan het 
water,stenen die naar karper vissers gegooid worden,grote monden  
aan het water waar je niet goed van wordt,er zij hengelsport 
verenigingen die daar niets mee doen of durven te doen. Waar gaat en 
moet dat heen ,en dan hebben we het nog niet over te veel alcohol of 
ander troep ,waar door natuurlijk ook weer een hele boel narigheid 
door ontstaat. Misschien komt de tijd dat we een stek kunnen 
kopen,maar zo ver is het gelukkig nog niet en komt die niet. 
Waar zijn vele van   ons toch mee bezig,het is zoon mooie 
ontspannende hobby. Wij moeten onze hobby eens delen,we kunnen 
er uren met elkaar over praten ,maar aan het water zijn we niet altijd 
even verdraagzaam . Wees behoedzaam dat deze mooie hobby niet 
kapot gaat aan jaloezie,laat die andere hengelaar mooiere en 
misschien wel duurdere spullen hebben. Wat maakt het uit deel je 
vreugde en je kennis,het brengt alleen meer plezier  ik ben er van 
overtuigt.  



 

 

En praat niet over boilies die liggen vaak verstopt ,daar zou men het 
liefst op gaan zitten,praat men over een mix daar kan men dagen over 
praten, ja er om heen praten. 
Het is toch niet moeilijk om een beginnende karper visser te vertelen  
hoe,een onderlijn met wat vooreen haak, of hoe een mix in elkaar zit 
en waar je allemaal op moet letten. Wij moeten niet denken hoe zal ik 
het vertelen zo dat ik mijn eigen geen schade aan doe. Stel je voor zeg 
hij zal het eens rond vertellen .Nogmaals wil ik het zeggen,deel je 
hobby  
Iedereen zal het begrijpen als jij niet verteld waar jij mee vist. Maar 
heb jij ze een helpende hand  toe gereikt,dan zul je zien dat de vreugde 
van die persoon jou goed doet. En laat ze eens een keer een grotere 
vangen of een visje meer,strijk je over je hard en denk dan hij heeft 
toch iets opgestoken van mijn kennis .                                                      
Het is voor sommige karper vissers frustrerend als ze een karper aan 
het drillen zijn en er komen karper vissers  kijken. 
Blijf op je stek of bij je collega waar  mee je op dat moment gezellig 
mee aan het praten bent . Als die visser hulp nodig heeft dan roept hij 
je wel,dan ga je naar hem toe en biet dan je hulp aan,dan kun je nog 
delen in zijn vreugde. 
Stop je met vissen ruim je stek op gooi de afval in de afvalbak, of neem 
het mee naar huis. 
Er zijn ook karper vissers die geloven wat bekende schrijvers schrijven 
over het voeren van tientallen kilos boilies, langs tientallen meters 
oevers en ze denken dat ze hun  voorbeeld blindelings moeten volgen. 
Ze maken veel kapot voor kolengas ,ze staan er niet bij stil dat veel van 
deze schrijvers verbonden zijn aan een merk boilies. Een ding is zeker 
ze maken, schrijver en boilie fabrikant rijker. En als ze zes tot acht 
weken zo bezig zijn geweest ,en de vangsten lopen terug dan 
verkassen ze weer naar ander water,deze mensen houden geen 
rekening met anderen vissers. Ze moesten eens weten wat een 
schimmel dat veroorzaakt,en deze stekken zijn weken kapot,dat weten 



 

 

ze niet of het deert ze niet. Maar nog erger de arrogantie wordt erger 
als er door andere karper vissers gevangen wordt.{dat kan toch niet]. 
Ik snap het niet  hengelsport kan zo mooi zijn, en vooral als wij hem 
gezamenlijk kunnen beleven. Laten we hopen dat het in de toekomst 
gezelliger en vriendelijker wordt . 
Het is toch prachtig om samen te praten over je hobby ,of samen een 
mix te maken onderlijntjes te maken. En als je samen gaat vissen dan is 
 er toch een gezonde spanning,en die hebben we toch nodig . 
Je kunt ook denken ik laat iedereen in zijn waarden ik doe mijn hengel 
sport op mijn manier ik ben niemand tot last en laat mij met rust. 
Heb je hulp nodig  of wil je iets weten, kom gerust naar mij toe  
  

 
                                                                                                                               
Ik kijk wel nors,maar je zult zien ik val best mee . 
 
 
 
GEWICHTEN. 
 

1 OZ = 28,33 gram                         1LBs =453,6 gram 
2 OZ =56,66 gram                    2LBs =74,64 gram 



 

 

     

 
 
 
 

Koolhydraatrijke mixen doen het goed bij onze vriend karper,om dat 
koolhydraat rijke producten makkelijk hun zetmeel en suikers 
uitwasemen. 
Maar even dit: karper kent geen versschil tussen koolhydraten of 
eiwitten .Koolhydraten worden sneller door het verteringssysteem 
verteerd dan eiwitten .Het hele karper vissen bestaat uit een na loop  
systeem als de meute hoort,daar is een 40 of 50 ponder gevangen  aan 
een stuk suiker biet. Mijn kop er af als de meute dan niet naar dat 
water gaat,met suiker biet. 
 



 

 

Natuurlijk voedsel 
slak,bloetzeugers,mijten,vlokreeften,waterschorpioen,watervlooien 
allerlei insecten die in het water leven kreeften.   
Als koolhydraten worden gekookt,en gaan dan gisten of als ze 
behandeld worden met enzym,dan komt er zetmeel en suiker vrij,en 
dat proeft de karper goed. Om dat de karper geen maag heeft,is dat de 
reden dat de karper het liefst verteerd [half verteerd] voedsel op 
neem,want dat wordt beter en gemakkelijker op genomen door het 
lichaam. Gekookt of gestoomd voedsel licht heel dicht tegen de grens 
van veteren aan. 
Koolhydraten zijn onmisbare bestanddelen van een goede voeding en 
vormen samen met de eiwitten en vetten de belangrijkste 
energiedragers. In de natuur zijn alle groene planten in staat 
koolhydraten aan te maken,de monosacharide of enkelvoudige 
koolhydraten .Dit zijn de kleinst mogelijke koolhydraatmoleculen , zij 
vormen de bouwsteen voor alle overige koolhydraten . Voorbeeld 
glucose [druivensuiker] en fructose [vruchtensuikers] fructose is twee 
maal zo zoet als gewone suiker,komt voor in honing en vijgen. 
Onze boilie is het best,met een vaste en een vloeibare stoffen. Let wel 
goed op welke ingrediënten water op los baar zijn [dat zijn de beste]. 
De deeltjes die op lossen worden heel goed met de smaakpupillen 
opgenomen ,maar niet alles wat uit wasemt wordt op alle momenten 
door vriend karper op gereageerd. Wat de karpers van daag lekker 
vind dat kunnen ze morgen laten liggen,het is dus zaak om de juiste 
ingrediënten samen te voegen en dat is niet altijd gemakkelijk. Je bent 
al een heel eind op de goede weg als je verse producten koopt ,let ook 
goed op dat producten met veel olie en producten met een hoog 
eiwitgehalte niet lang goed blijven. Het beste is net genoeg 
ingrediënten te kopen voor het aantal kg dat je maken wild ,boilies 
maken en de diepvries in, en dan ook weer niet te lang in de diepvries 
[ik laat ze niet langer dan twee maanden in gevroren]en als dit iets uit 
loopt  is dat niet erg. 
 



 

 

Kom nog even terug op wat ingrediënten. 
Bestanddelen  van maïs: maïs behoord tot de een zaad lobbige plant. 
De maïskorrel bestaat voor ongeveer 80% uit koolhydraten [zetmeel 
en suiker 10% eiwit 4,5% olie en3,5% vezels en 2% minerale.het zet 
meel bestaat uit polysacharide [vormen van suiker die uit meer dan 
twee suikermoleculen bestaan,zoals zetmeel] waarvan amylopectine 
[is een chemisch stof uit de groep van de meervoudige suikers] met 
75% a80% van de hoeveelheid polysacharide de belangrijkste is .Het 
maïszetmeel wordt in de vorm van maïzena gebruikt. 
Maïsgluten is een restproduct dat ontstaat bij de zetmeel winning. 
Maïsproducten geven geen binding maar geven aard en vorm van de 
inwendige bouw van een organisch geheel [structuur hardheid hoe 
grover hoe harder de boilie wordt] en smaak in de mix bv. 
maïzena,maïsbloem,maïsmeel,polenta,tarwegriesmeel. 
Sojaproducten geven geen binding ,maar geven veerkracht,olie en 
voedingsvezels in je mix. Bij een normaal gebruik gedraagt het zich 
neutraal. Graanproducten geven binding en smaak ongeraffineerd ook 
voedingsvezels bv .tarwebloem,tarwemeel, tarwegriesmeel,roggemeel 
enz. Deze producten zorgen voor een goede basis,hier kun je nog 20 
tot 30% vismeel ,vleesmeel, cede ,birdfood .trouvit aan toe voegen. 
En je zult zien je vangt karper. 
 
Hier nog  wat toevoegingen die zich bewezen hebben. 
Redfactor=zoet vogelvoer[vogel voer met carophyll red suiker en 
zetmeel]  Max 25% 
Robin-red=vogelvoer met peper paprika en kleurstof en het bevat olie 
uitzaden Max 25% 
Ce De=op basis van eiwitten en koolhydraten geef ik de voorkeur geel 
of rood,rood heeft iets meer honing. 
CLO van Sluis=vet vogelvoer gemaakt van gemalen zaden . max25% 
Trouvit=voornamelijk vismeel maar met al de toe voegingen is het een 
completvoer,hoe kleiner de korrel hoe meer eiwitten ,en hoe sterker 



 

 

de geur. Max 50 tot 80%Vismeel=voornamelijk een mengeling diverse 
vissoorten tot afval. LT vismeel is veel beter. Max50%  
Garnalen Krill bij een goede kwaliteit.  Max5                                              
Als je zout in een boilie verwerkt,gebruik dan geen zoet sto/ffen. 
Bij hennep geen andere additieven toevoegen. 
Arachide wordt verkregen door pindanootjes te branden,dan wordt de 
olie verwijdert,dan pas gemalen.  Max 5%. 
Arachide puur gebroken ongebrande pindas hoog vetgehalte ,is erg 
geliefd bij grote vis,zeer vet en geurig en erg voedzaam. Max 5tot 10% 
 

 
 
Tarwebloem er zijn twee soorten,het wordt gemalen van zachte en 
harde tarwekorrels,zetmeel in beide 69% in de harde zit13%eiwit en in 
de zachte11%,en in beide zit70% koolhydraat. De bloem wordt 
verkregen door lange uitmaling,om dat 80% van de eiwitten gluten zijn 
dat maakt het eindproduct luchtig  Tarwebloem is daarom goed te 
mengen met meelsoorten met weinig gluten tarwebloem uit de 
supermarkt is van de zachte korrel. Tarwe meel bv. broodtarwemeel 



 

 

wordt in gedeeld op basis van de kwaliteit van het eiwit en gluten en 
minder op de hardheid van de korrel. 
Gluten lossen niet op in water. 
Eiwitten zijn onmisbare bestanddelen van een goede voeding en 
vormen samen met koolhydraten en vetten  de bouwstof van het 
lichaam .De werkelijke bouw steen zijn de aminozuren van de eiwitten, 
eiwitten met een hoog gehalte aan essentiële aminozuren noemen we 
volwaardig eiwit. Deze hebben een hoge biologische waarde zoals 
melk,vlees,en vis . 
De meeste plantaardige producten hebben een beduidende lagere 
biologische waarde,met uitzondering van aardappel,rijst en soja 
Soja is gemalen van sojaboon cake chips of gemalen sojavlokken. Het 
wordt verkocht op de waarde van het eiwit gehalte,eiwit ongeveer 
44%. 
Maïzena combineert goed met suiker,knoflook en gember. 
Maïs combineert goed met knoflook en tomaat. 
 
Stroop bestaat meestal uit glucose en is gemaakt van maïszetmeel. 
Kristalsuiker wordt verkregen door suikerbietenpulp,tarwezetmeel en 
aardappelzetmeel. 
Honing bevat natuurlijke sacharose. 
 
Probeer eens een vismeel boilie met 40% honing geroerd met 
vloeibare suiker. 
 
Venkel gaat goed bij vismeel. 
 
Trassi gaat goed met vleeskruiden, knoflook, bouillon[blokjes ] soep in 
poedervorm,shoarmakruiden,kerriepoeder 
 
 
In de zomer gebruikt men kerrie,anijs,paprika, knoflook, 
sambal,chilipoeder of chilivlokken,rundvleesextracten 



 

 

Shoarmakruiden,komijnekaas,cayennepeper met 10 ml wokolie of 
enkele druppels tabasco. 
 
Honden of kattenbrokken,ze zijn heel populair ze bevatten alle 
mogelijke bouwstoffen om een volwaardig aas te vervangen.  
 
Forelkorrel een all-in aas voor karper dat zoveel als mogelijk zijn 
behoefte aan eiwit,vetten,koolhydraten en vitamine dekt. De karper is 
er gek op ,en krijgt er geen genoegt van  
Bv.500 gr forelkorrel 250gr tarwemeel 250gr polentabloem of 
maïsmeel 
 
Rijstmeel en Griesmeel harden goed uit.  
 
 
 

 



 

 

   
 
Zomer spot 
3 mm pellets 1kg stickmix enkele boilies grof gemalen tonijn met olie 
[uit blik fijn maken] sambal of chilivlokken 
 
Zaadmengsels zijn mengelingen van kanarie,parkiet,wildzang 
papegaai,hennep negerzaad,dari,millet,maanzaad,gepelde haver  
Lijnzaad, enz-. Heel goed in de winter. 
 
Zoet zaad  
Negerzaad. 
Raapzaad. 
Koolzaad. 
 
Melkpoeder de karper is er gek op en weet het erg te waarderen. 
 
Griesmeel. 
Griesmeel is neutraal van smaak en laat faveurs  gemakkelijk 
ontsnappen. In de winter is dit een groot voordeel, de voedselkwaliteit 
speelt dan geen rol. 
Griesmeel is een goede uitharder, griesmeel vervangers zijn bv. maïs 
wouwbloem,polentabloem en rijstmeel. 
Griesmeel is in wezen een tarwebloem in 30 mesh. 
Griesmeel maïs wouwbloem en polentabloem, zijn te gebruiken als 
bulk. Alleen qua instant respons blijft griesmeel beter.  
Zeer goed rolbaar. 
 
Polentameel  
Polenta is een versneden maïskorrel .De kleur kan geel tot ,orange,wit 
zijn en zelfs zwart .Polenta is koop in fijn en grove korrel [hoe grover 
hoe harder en droger de boilie. Versneden polenta wordt eerst 
gekookt geperst en gemalen. Deze is luchtig en kleveriger dan de 



 

 

gewone. Hoe grover des te moeilijker te draaien, maar de boilie wordt 
wel harder. 
 
Polentabloem 
Polentabloem draait goed,heeft een goede instant en hard prima 
uit,en neutraliseert plakkerige mixen. Polentabloem heeft geen 
voeding  waarde. Wordt verkregen door maïs te koken, en de koek die 
dan ontstaat te ver malen. 
 
Tarwemeel 
Tarwemeet door het malen van de korrel passeren de gemalen 
bestanddelen de gemalen bestanddelen gaan door verschillende 
zeven, daardoor krijg je verschillende producten meel of bloem Blijven 
de gemalen delen bij elkaar dan spreekt men over volkoren. 
Voltarwemeel  zitten veel zemelen,tarwemeel is al jaren favoriet. 
 
Tarwebloem. 
Tarwebloem is een ingrediënt dat zeer veel gebruikt wordt .Het heeft 
eigenlijk geen negatieve eigen schappen Het is goedkoop en de karper 
vind het lekker Het kan in elke mix. 
 
Sojameel. 
Sojameel bevat veeleiwitten, dat van een prima kwaliteit is . 
Sojameel ontvet .ook wel sojabloem genoemd een van de meest 
gebruikte Sojameel vet[zijn op het gebied van eigenschappenwel gelijk. 
Sojabloem heeft erg goede basisingrediënten maar het hard niet erg 
goed uit.[let op de houdbaar heit]    
 
Vismeel. 
Vismeel, haringmeel, zandspieringmeel hebben een hoog eiwit 
gehalte, en het trekt een flink spoor, waardoor de smaak pupillen van 
de karper flink worden aan getrokken. 
 



 

 

Puddingpoeder. 
Pudding poeder is een aanrader voor diegene die graag met natuurlijke 
smaak makers werken. Het heeft een hoog koolhydraatgehalte 85%. 
 
Witte suiker. 
Witte suiker de karper is er gek op, het bevat 100% koolhydraat. 
. 
 

 
 
Maïzena is een ideaal ingrediënt om het koolhydraat gehalte te 
verhogen. 
Koolhydraat gehalte van 81%, en het is bindend. 
 
 
 
 



 

 

Koekjes meel . 
Koekjes meel verstaan we een diversiteit aan gemalen koekjes  .Het 
bevat veel suiker ,en het vet gehalte ligt hoog. Het hart slecht uit ,het 
verwerkt goed en de karper is er gek op. 
 
 
Tarwezemelen. 
Tarwezemelen het is de om hulsel van de tarwekorrel,zemelen zorgen 
voor een vlotte darm passage. Heel goed bij lage water temperatuur 
omdat de spijsvertering dan langzaam werkt.  Niet gebruiken bij 
tarwemeel,zemelen hebben geen binding of uit harding. 
 
Olie. 
Olie wordt gebruikt om het deeg smeuïg temaken, en de rolbaarheid 
te verbeteren. De meest populaire olies zijn bv. sojaolie,pikante 
wokolie, maïsolie,zonnebloemolie. 
Het wordt ook gebruikt om een sterke geconcentreerde flavour te 
verdunnen. 
 
Tarwekimmen. 
Tarwe kimmen een bijproduct van verweking van de tarwekorrel, ze 
komen niet van de buiten kant van de korrel ,maar van de binnen kant 
van de . Zij zorgen voor een vlotte darm door loop, ze zijn rijk aan 
vitaminen.  
 
Gluten. 
Gluten zijn kleefeiwitten, de plakkerigheid van een gekookte aardappel 
wordt veroorzaakt door de gluten die ze bevatten ,en ook de meeste 
graan soorten bevatten relatief veel gluten. Gluten maken het meel 
rekbaar en elastisch wanneer het wordt bevochtigt. Het heeft een 
heerlijke geur. Dat is voor een eiwitconcentraat vrij ongebruikelijk .Hoe 
wel gluten dus kleven, harden ze na verhitting niet uit. De boilie maken 
ze wel verend.        



 

 

 
Winter voer:pellets wel breken, blikmaïs,kleine tijgernoten 
,hennep,chilivlokken,1 mm micropellets      
Rozemarijn,salie,jeneverbes winnen smaak door ze te verhitten. 
Kerrie,paprika, met olie verhitten dan krijg je een betere smaak. { niet 
koken } 
Mosterdzaad,Venkel,Komijn ,kun je gemalen of heel gebruiken. 
 
Dip 50 gram schenk honing 
25/50 gram trassi barrak 
25 gram Javaanse bruine suiker 
 
Als de dip te dik is dan kun je hem verdunnen met,vis olie 
,levertraan,pikante wokolie. 
 
Maggi is een smaak varfijner . 
Gebaseerd op planten eiwitten, 
water,tarwe,eiwitten,zout,smaakversterkers 
voedingswaarde,gistextracten en aroma’s. 



 

 

 
 
 

NOG IETS OVER HENGELS 
. 
Op de hengel staat bv 2 Lb. dat is het gewicht dat je aan je top van je 
hengel hangt. Dan moet de hengel voor een kwart rond buigen,men 
mag ook zeggen 90 graden{een Lb. is 453,6 gram} 
Men spreekt ook over licht- medium of heavy. Licht wordt veel gebruikt voor 

pen vissen. Medium is bij ons in Nederland de meest gebruikte. Heavy  
hengels worden veel gebruikt op grotere afstanden. 
De buiging van een hengel noemt men topactie {fasttaper }  dan buigt alleen 
de top. 
Halfparabolisch { mediumtaper} dan buigt de hengeldoor tot ongeveer de 
helft. 
Parabolisch { slowtaper} dan buigt de hengel tot ongeveer aan het handvat. 



 

 

Heeft een hengel te weinig ogen dan is de buiging niet goed,dan zal de lijnbij 
belasting van de hengel hoekig zijn. de wrijving van de lijn is dan veel te hoog 
En de lijn zal knappen. 
Hoger de testcurve hoe hoger het werp gewicht mag zijn. 
Een vuist regel voor je lijn dikte is.6 x lb. Bv 6 x2 lb. = 6 x 900 =5400  
Je lijn mag 5,4 kg zijn. 
 
Actie van een hengel is de snelheid waarmee de hengel van uit zijn gebogen 
stand weer recht komt. De buiging is de vorm die de hengel aan neemt onder 
spanning, 
De tapering van een hengel is het verloop van uit de top , dus van dun naar 
dik. 
Hoe groter het verloop van dun naar dik in combinatie met de dikte van de 
want,{dunne want hoe sneller de actie. 
Dus hengels met een dunne want, maar met veel tapering ze buigen snel in 
de top. 
 
 

ONDERLIJNEN EN LOOD 
 
Wie maakt het niet mee,dat er af en toe een piep te horen is op je beet 
melder .Wij hebben alle maal wel een idee wat dat geweest zou 
kunnen zijn. Maar de onderlijn geven we niet gouw de schuld ,maar 
denk eens aan slechtere tijden .Bv de herfst, en in de winter maanden 
het water koelt af,en het ergste wat ons dan tegen zit zijn de licht uren 
die zowel boven als onder water zeer belangrijk zijn in de natuur. Dat 
zijn allemaal dingen waar rekening mee gehouden moet worden,en 
daarom is het van belang dat wij inspelen op de traag heit van de 
karper. Ga eens met je standaard rig spelen, maak hem eens langer of 
korter,durf eens naar 30 centiemeter  of terug naar 5 centiemeter 
lengte te gaan. 
Op een DVD van BEET laten ze mooi zien dat karpers niet allemaal het 
zelfde azen. De ene karper valt als een uit gehongerde op je voer plek. 
Terwijl een ander karper heel rustig over je voer plek zwemt en dan stil 
blijft liggen ,en dan heel rustig op je voer plek gaat liggen. 



 

 

En uit eigenlijk neemt de karper heel voorzichtig het voer in zijn bek  , 
maar laat het  ook zo weer uit zijn bek  glijden .Maar nu kunnen wij ons 
afvragen heeft hij dan toch iets gevoeld van onze onderlijn of haak. 
Maar op dat moment  hoor je misschien een piep,en als je dit een paar 
keer hoort, dan is dit het moment om iets te veranderen aan je rig. 
Maar nu even terug te komen op die gulzigaard die ontloopt de dans 
niet die hangt, maar ik zij al ze azen niet alle maal hetzelfde .Je moet 
altijd alert zijn ,en veranderingen aan durven en hou alle dingen goed 
in de gaten. Heb je te maken met een zachte bodem ,een harde bodem 
,een bodem met veel stenen {keien} 
 

 
 
  of veel geulen en gaten,of veel planten groei. 
We gaan in alle situaties van een standaard rig uit ,gaan we heel ver 
uit de kant neem dan een korte stugge onder lijn,om in de war 
gooien te voor komen. 
Vis men niet ver uit de kant dan gebruik je zachte soepele 
onderlijn,maar ga je toch verder uit de kant dan kan men het beste 



 

 

gecoate onderlijn gebruiken . Strip de gecoate onderlijn zo dat er van 
uit de bocht van de haak twee tot drie centiemeter vrij is,zo kan de 
lijn nog voldoende bewegen.  
Er zijn ook mogelijk heden om je lijn en je lood te camoufleren,er is 
tegenwoordig veel te koop .{hier kom ik nog op terug}. Met je onder 
lijn kun je veel experimenteren durf eens te spelen van af vijf 
centiemeter tot bv dertig centiemeter .Ook met de hair kun je veel 
doen ,je kunt de boilie tegen de bocht van je haak laten komen ,maar 
je kunt  ook tussen bocht en boilie vijf tot zes centiemeter 
tussenruimte laten .Als je niets probeert dan zul je ook nooit ergens 
achter komen. 
Over haken zal ik het niet hebben daar is zo veel in te koop ,maar heb 
je een paar soorten waarmee je goed uit de voeten kunt blijf er dan 
maar bij. 
Er wordt ook veel krimp kous gebruikt ,en daar kun je veel mee 
variëren ,je kunt ander halve centiemeter tot drie centiemeter en 
zelfs nog langer gebruiken. Tijdens het krimpe {in koket water of 
stoom} kan men de krimp kous ook met een bocht laten lopen {bv 
met een kurk als hulp stuk}over de kurk trekken en dan laten 
afkoelen. Denk wel aan je vinger stoom is heet. Ook kan men de 
krimp kous recht laten het einde schuin af knippen, en onder de 
lange af geknipte kant de boilie naald in prikken en de onderlijn door 
de krimpkous trekken,op je haak monteren en dan krimpen. Alles 
wat je met de krimp kous doet is bedoeld voor een betere inhaking , 
je verlengt uit eigenlijk  de steel van je haak en dat is uit eigenlijk de 
bedoeling . 
Met lood valt ook veel mee te experimenteren,hier een paar 
modellen van Fox FLAT PEAR dit model is bijna overal in zet baar,TRI 
BOMB is veelzijdig te gebruiken allround lood ,KLING ON ideaal lood 
om ver uit te varen dit lood heeft een noppen profiel ,HORIZON door 
zijn vorm rolt het niet weg,EXOCET blijft met het werpen stabiel in de 
lucht,PASTE BOMB daar kan men methodmixen omheen kneden. 



 

 

Je hebt ook nog de SLIDER loodjes, die monteer je boven  op de 
hoofd lijn  boven je tubing of leadcore. Tijdens de worp glijd het 
slider  loodje terug en houden de hooft lijn op de bodem. 
Tegenwoordig zijn er ook stenen te koop met een in gelijmde 
wartel,is zelf ook te maken,de wartel lijm je met een twee 
componenten lijm .Alleen het gooit niet zo zuiver om dat het niet zo 
mooi rond is,maar het vervuild de natuur niet en dat is een geweldige 
voor uit gang.  
Als je heel zwaar lood gebruikt zorg dan dat tijdens de dril het lood 
los komt,maar vergeet niet dat lood wel de natuur waar wij van 
genieten kapot maakt.  
 

 
                                                                             
 
Als je lood snel wilt verwisselen dan kun je safety clips gebruiken,ook 
is het mogelijk  het lood over de leadcore te laten schuiven {inlijn 



 

 

lood }het voor deel hier mee is als de karper met zijn kop gaat 
schudden dat dan het lood steeds verder van zijn kop schuift ,en het 
slingeren wordt hier mede beperkt .Het lood fixeer je met bv een 
rubberen kraal,zorg wel dat bij lijn breuk alles van de leadcore af kan 
schuiven. 
Er is ook een mogelijk heit om haak en onderlijn en zelf het lood te 
camoufleren ,je kunt droog zand of groene wol gebruiken. Wil je het 
heel mooi maken ga dan eens kijken in een hengelsport zaak en kijk 
dan eens in de vlieg vis hoek daar vind je echt van alles Lijmen doe ik 
met seconde lijm ,kijk wel goed uit voor je vingers,en zorg er voor dat 
alles niet te stijf wordt. 
 
 
             Karperen in de winter. 
Heel veel mensen vragen zich af,wat bezield die man om met deze 
kauw aan het water te zitten. Maar al die mensen die een buiten 
sport bedrijven,en niet te vergeten al die mensen die het hele jaar in 
weer en wind buiten werken daar wordt niet aan gedacht ,dat vinden 
wij allemaal wel gewoon .Van die hengelaar die doet het uit vrije wil 
dat vinden de meeste mensen gek,maar die mensen die het voor hun 
werk moeten daar is het wel net zo koud voor maar die moet het ,en 
dan vinden wij het maar gewoon. 
Maar even op onze hobby terug te komen,wij moeten toch op 
gemerkt hebben als het water onder de tien graden komt dat de 
vangsten erg hart terug lopen. 
Maar als de eerste nacht vorst zich laat zien alles wit ,of als er rijp aan 
de bomen en planten zit dan vallen de meeste karper vissers af. 
Maar voor hen die het toch vol houden, daar heb ik het voor 
geschreven. 
Zorg er voor dat je het niet koud krijgt,goede kleding is niet goed 
koop maar meestal wel goed het hout je warm. Goede thermo 
sokken,thermo lange onderbroek {wel je onder broek aan houden} 
Dan  een thermo hemt en daar weer over heen een thermo trui,en 



 

 

dan een warme winter jas. Ik neem altijd een slaapzak mee ,en zorg 
voor warm drinken dat doet veel goed. 
 
    

                                                                                                 
 
Maar ondanks alle voorzieningen krijg je het toch koud ga dan naar 
huis ,want je loopt het risico om ziek te worden en dat is niet goed. 
In de winter wordt het water erg helder,de licht uren die heel 
belangrijk zijn die zijn heel veel minder geworden. Heel veel leven 
onder water gaat dood of heeft een winter rust ,plankton algen 
watervlooien enz. enz. verdwijnen . 
Hoe gedraagt een karper zich? In de zomer maanden is er volop te 
eten hij slaat heel veel vette op in zijn lichaam,en daar moet hij met 
een klein beetje bij te eten de winter mee door komen. 



 

 

Maar op een hele mooie zonnige dag gaat de karper {s} heel rustig 
meestal op het ondiepe water in de zon even op wat te eten uit. Het 
zijn meestal maar een paar uur dat ze op zoek zijn. Ze kunnen wel 
heel lang uit de wind in de zon blijven liggen,het is een koudbloedig 
dier maar houd wel van warmte .Van deze momenten moet je  
gebruik maken,als wij winter vissers toch ons geluk willen beproeven 
is het toch een vereiste dat wij ons regelmatig aan de water kant 
laten zien. Loop regelmatig langs het water kijk of je iets ziet 
bewegingen ,kijk vooral daar waar in de zomer waterlelies of 
wierbedden gelegen hebben of bij om gevallen bomen onder  water 
hangende struiken. Als je denkt dat je weet waar de karper zich 
bevind,ga dan met je hengels naar de water kant,ga dan in die tijd 
dat de temperatuur het hoogst is bv tussen tien en drie uur. Voer 
regel matig vijftig tot tweehonderd gram ,en weet wat je er in gooit 
en verspreid het .Maak kleine boilies eiwit arm,een karper heeft geen 
maag maar een darm stelsel hij verteert bijna geen eiwitten bij koud 
water. Maak een boilie die gemakkelijk verteer baar is .Gebruik bv 
gemengde vogelzaden lijn zaad negerzaad tarwekiemen 
tarwezemelen en verder koolhydraat rijke producten. Wat ik al 
eerder genoemd heb gebruik kleine hakjes gebruik lichter lood en 
lichter nylon ,speel met je onderlijn. 
Op grint/zand afgravingen is het nog moeilijker,daar hebben we te 
maken met ondiep en heel diep. Als op grint/zand afgravingen de vis 
niet te vinden is,dan zal de karper hoogwaarschijnlijk boven de water 
sprong te vinden zijn .Een watersprong is,heel diep water waarvan 
het onderste gedeelte dood water is bijna geen zuurstof en geen 
leven,maar boven die laag is gewoon zuurstof en leven. 
En om daar de karper te belagen dat is mogelijk ,ik heb er over 
gelezen maar ik heb er geen ervaring mee. 
Voor al die gene die het aan durven ik ben bijna zeventig ik vis 
regelmatig in de winter ,toch wel zo lang tot het water dicht bevroren 
is. En dat ik dat nog kan daar ben ik heel erg dankbaar voor ik hoop 



 

 

het nog lang te mogen doen. Ik wens elke sportieve karper visser heel 
veel karper plezier, heel wijsheid,en veel geluk aan het water. 
 
Laat mij eens weten wat je van dit boekje vindt 
jackvandinteren@gmail.com 
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