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Het karpervissen van weleer 
 
Er is ooit een tijd geweest dat de treinen 
nog op tijd reden, dat alle koeien in het 
voorjaar gewoon opgewekt met klotsende 
uiers de wei in konden springen en dat 
stress geen epidemische volksziekte was. 
In die tijd had hier in Nederland van 
specimen hunting nog nooit iemand 
gehoord. Leg je smartphone weg en relax. 
 

 
 
De jaren vijftig en zestig. Wat was het allemaal 
nog rustig en ontspannen aan de Hollandse 
waterkant. Sla er de oude jaargangen van De 
Sportvisser maar eens op na en er gaat een 
wereld van stille plassen, wijde veenpolders en 
onbedorven horizonten voor je open. Kick 
Geudeker, Jan Schreiner en andere publicisten 
hadden het in die tijd na lange pleidooien 
uiteindelijk voor elkaar gekregen dat we wat 
beschaafder waren gaan vissen: met lichter, 
sportiever materiaal en een betere ethiek.  
 
De meeste vissen werden nu netjes teruggezet 
in plaats van op de kant gemikt of in een jute 
zak gestopt. De verstokte ouwe knarren zaten 
nog wel onwrikbaar achter hun lange bamboe 
hengels, maar de jongere garde huppelde 
vaak al vrolijk met een licht spinhengeltje door 
de polder. Een snoekje hier, een paar 
ruisvoorns daar, een schooltje baars 
misschien, we zien wel wat we tegenkomen. 
 
Begin jaren '70 begon daar verandering in te 
komen. De zaken werden ernstiger en 

doelgerichter aangepakt, het eerst in de 
karpervisserij. Vóór die tijd werd er maar door 
een kleine minderheid op karper gevist, 
Brasem, voorn en baars waren de populaire 
sportvissen en in de koudere maanden werd er 
door de winterharde bikkels gesnoekt. De rest 
bleef lekker binnen, hopend op misschien nog 
wat zachte dagen in het vroege voorjaar 
voordat op 16 maart de gesloten tijd inging.  
 
Karper was toen een vis voor een handjevol 
specialisten. Maar voor de grote massa voorn- 
en brasemvissers was het een ergerlijke 
spelbreker, die wel mooi de dobber liet 
wegzeilen, maar die daarna kalm en 
onstuitbaar wegzwom tot het dunne 
voorntuigje ging zingen in de wind en dan met 
een felle kets kapot sprong. 
 
Kon je ook gericht vissen op die duikboten? 
Volgens de meeste hengelaars was dat 
onbegonnen werk. Daar was het leven 
simpelweg te kort voor. Karpers waren nu 
eenmaal toevalstreffers, en daar ging je niet op 
zitten wachten.  
Er waren maar weinig vissers die zich op 
karper hadden gespecialiseerd en die erin 
slaagden om er soms meerdere op een dag te 
vangen. Weliswaar ging het dan doorgaans om 
karpers van hooguit slechts een pond of vijf, 
maar dat werd toen een normaal formaat 
gevonden. Grote karpers waren in die dagen 
vissen van tien pond of meer, en die werden 
slechts bij uitzondering gevangen. Een 
voorbeeld. Voor de oorlog en in de jaren vijftig 
gold de Zaandammer Dirk de Vries als een 
bijzonder kundig sportvisser, zeker als het om 
karper ging. En wat wist onze Dirk dan zoal te 
vangen? Dit is wat hij er zelf over schreef in De 
Sportvisser van februari 1953: 
 
"Ik ving in mijn leven enkele duizenden 
karpers, waarvan er maar 3 tussen de 10 en 
11 pond wogen, een 50 tot 60 stuks tussen de 
7 en 8 pond, terwijl de rest lichter was, en 
verreweg het meeste van 2 tot 3 pond. Van 
deze 3 karpers van 10 tot 11 pond, ving ik er 
twee in anderhalve vakantiedag, doordat ik 
toen eens in een privé vijver mocht vissen, 
waarin alleen maar grote karpers zaten. De 3e 
ving ik in vrij water, als een grote uitzondering 
op de duizenden karpers die ik in dergelijk 
water ving. Zou ik in de eerstgenoemde vijver 
ieder jaar b.v. een weekje kunnen hengelen, 
dan zou mijn aantal grote karpers aanmerkelijk 
hoger liggen. Verder hadden mijn bewuste 3 
karpers toevallig ook 14 of 18 ponders kunnen 
zijn." 
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Richard wie? 
 

 
 
Zo stonden de zaken in de oertijd van de 
Nederlandse karpervisserij. Niks specimen 
hunting. Het idee dat grote vissen met de juiste 
voorbereiding en benadering en met het 
geschikte materiaal doelgericht zouden kunnen 
worden bevist en gevangen bestond hier nog 
nauwelijks. Er was in 1954 wel een prima 
vertaling verschenen van Richard Walkers 
boek Still-water Angling, dat in Engeland deze 
nieuwe trend in gang zette, en op het omslag 
daarvan stond ook duidelijk met koeienletters 
"KANJERS! die ook u kunt vangen…", maar de 
implicatie van die boodschap leek hier niet erg 
door te dringen. Het boek werd in De 
Sportvisser neergesabeld door Jan Schreiner - 
het materiaal was onnodig zwaar en de 
benadering ongeschikt voor de Nederlandse 
omstandigheden - en zo ging de omwenteling 
die het boek in Engeland teweeg bracht vrijwel 
volledig aan Nederland voorbij. Er waren wel 
wat kundige en vooruitstrevende sportvissers 
die de superieure kwaliteiten inzagen van het 
materiaal dat Walker had ontworpen, zoals de 
Mark IV karperhengel (een soepele 10-voets 
splitcane stok met een testcurve van 1½ lb), 
maar Walkers benadering van het vissen zelf, 
het gericht jagen op grote exemplaren, won 
nog nauwelijks terrein. Hier te lande werd even 
ontspannen als traditioneel doorgekarperd. En 
met veel genoegen, zoals blijkt uit het 
sfeervolle Sluimerend Dynamiet, dat Hans van 

Onck en Cor van Beurden in 1961 het licht 
deden zien - al hadden ook zij groot respect 
voor Richard Walker. Als ik niets obscuurs 
over het hoofd heb gezien, was Sluimerend 
Dynamiet het eerste in Nederland uitgegeven 
boek dat uitsluitend over het vissen op karper 
ging.  
 

 
 
Kees Ketting beval het zijn lezers 34 jaar later 
nog van harte aan:  
 
"Bevat alles over karperen rond de jaren 
zestig, met technieken en vooral aas- en 
voedersoorten die niet alleen nog steeds 
werken, maar die bovendien naar verhouding 
spotgoedkoop zijn. Voor jonge vissers, 
opgegroeid met de boilie, een openbaring." 
 
Een nieuwe wind 
 
Begin jaren '70 begon de wind al wat te 
draaien. In maart 1970 verscheen het boek 
Karpervissen, geschreven door de schilder, 
beeldhouwer en gepassioneerd karpervisser 
Jan B. de Winter uit Zaandam. De Winter 
kende enkele Britse karpervissers die in de 
jaren '60 elke zomervakantie vissend in de 
buurt van Vinkeveen hadden doorgebracht. Hij 
had een open oog gekregen voor hun aanpak 
en voor wat zich in Engeland afspeelde. Hij 
bewonderde Richard Walker, zowel om zijn 
instelling en zijn vernieuwende technieken als 
om zijn voortreffelijke Mark IV karperhengel. 
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Jan de Winter was waarschijnlijk de eerste 
Nederlander die zich aansloot bij de voorhoede 
van Engelse karperaars (al hoop ik Frans 
Domhof in de jaren vijftig hiermee geen 
onrecht te doen). 
 

 
 
Hij werd een van de slechts zestien selecte 
leden van de 'National Carp Group', die in 
1968 werd opgericht - een jaar voordat de later 
veel bekendere 'British Carp Study Group' van 
start ging. Maar hoewel hij zo al wel met 
nieuwe technieken in aanraking kwam, hield 
De Winter zelf toch vast aan de klassieke en 
beproefde methoden van karpervissen.  
Zijn boek kan dan ook wat vismethoden betreft 
nauwelijks vernieuwend worden genoemd, 
maar de ervaring en het enthousiasme die 
eruit spreken en vooral de nadruk op het 
genieten van zowel het karpervissen als van 
alle natuur en sfeer daaromheen, hebben veel 
sportvissers gegrepen en voor de 
karpervisserij gewonnen. En op deze manier 
heeft het boek toch een niet te onderschatten 
invloed gehad. 
 
In de jaren daarna ontdekten ook andere 
Nederlandse karpervissers de Britse karper-
scene. Enkelen van hen, onder wie Rini 
Groothuis, sloten zich aan bij de British Carp 
Study Group en gingen de in Engeland 
ontwikkelde technieken en materialen 

toepassen in Nederland. Groothuis schreef dat 
andere fenomenale en invloedrijke karperboek, 
Karper, dat in 1977 verscheen. Hierin werden 
voor het eerst alle Engelse nieuwigheden 
gepresenteerd: van aassoorten als Unox Smac 
(luncheon meat), kattenbrokjes en allerlei 
eiwitrijke pellets, tot afstandsvissen en - 
niemand hier geloofde voordien dat het 
mogelijk was - winterkarperen! En om het 
succes van deze vernieuwende aanpak kracht 
bij te zetten, stonden er in het boek foto's van 
karpervangsten die zowel wat betreft aantallen 
als afmetingen tot dan toe in Nederland 
ongekend waren. Dat specimen hunting 
werkelijk mogelijk was, werd de Nederlandse 
sportvissers voorgoed ingepeperd. 
 

 
 
De op kanjers gerichte Britse stijl van vissen 
en alle daarbij behorende materialen en 
technieken wonnen nu snel terrein in 
Nederland. En Jan Schreiner, die als 
toonaangevende publicist en leermeester van 
de hengelsport tot eind jaren zestig het rijk 
alleen had gehad en daarbij nog zelden 
tegenspraak had ondervonden, werd nu in het 
defensief gedrongen. Hij ageerde nog wel 
verwoed tegen alle Engelse materialen, die 
volgens hem vooral veel te zwaar waren, maar 
vergeefs. Er was geen houden meer aan. De 
Nederlandse karpervissers gaven zich 
enthousiast - en vaak ook kritiekloos - over aan 
de Engelse stijl van karperen en ze deden 
daarbij hard hun best om de vloed aan 
Engelse termen, zoals test curve en freelining 
en de juiste betekenis ervan onder de knie te 
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krijgen, zodat er een indrukwekkend jargon en 
een ware subcultuur ontstonden. De 
vooruitgang was onstuitbaar. 
 
En nu? 
 
Maar te midden van al het geweld van 
batterijen 3-ponds hengels, snorrende 
voerboten en naar de horizon fluitende 
moppen lood of beton, zijn er tegenwoordig 
nog altijd traditionele karpervissers. Vissers die 
met een lichte hengel, een 6 of 7-ponds lijntje, 
een fraai pennetje en een blikje maïs, op hun 
gemak een eind de polder in lopen en zo op 

hun manier volmaakt gelukkig zijn. Lui die 
glimlachend hun schouders ophalen als hun 
verfijnde visserij door de high tech jongens wat 
meewarig wordt afgedaan als 'old school'. 
Laten we over alle ontwikkelingen vooral niet 
somber zijn. Wie dat wil, kan nog altijd vrijelijk 
zijn eigen koers bepalen. En wie met de grote 
stroom wil meegaan, is dat ook van harte 
gegund. En wat mijzelf betreft, ik weet nog wel 
een afgelegen plekje in de polder waar alle 
vooruitgang kalm aan me voorbij gaat. 
 

Hans van der Pauw 

 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 


