
VISVEILIGHEID EN VISVEILIGE SYSTEMEN VOOR KARPERVISSERS EN FEEDERHENGELARS 

Beste sportvissers, 

Er bestaan veel loodsystemen die bij onze leden karpervissers in gebruik zijn. Diverse hiervan zijn 

echter niet meer van deze tijd  omdat de karper deze niet of heel moeilijk kwijt kan raken als je de vis 

verspeelt! 

Omdat we veel waarde hechten aan onze karpers willen wij iedereen erop wijzen dat dergelijke 

systemen de vis flinke schade toe kunnen brengen en in het ergste geval zelfs fataal kunnen zijn. Het 

belangrijkste aan loodsystemen is dat de karper na lijnbreuk (hoofdlijn) het lood kwijt kan raken. 

Regelmatig zien we systemen waarbij een wartel of quicklink is gebruikt boven de leadcore voorslag 

om deze aan de hoofdlijn te bevestigen. Het lood kan hierbij nooit meer van de lijn geraken 

waardoor de karper zijn bek kapot moet trekken om los te komen. In het ergste geval lukt dit niet en 

zal de vis het niet overleven!!! 

Voorbeelden: 

 

 

We steken veel tijd, moeite en geld in het opbouwen van een mooi visbestand en iedereen 

waardeert een puntgave vis. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit soort toestanden tot het 

verleden behoren of in ieder geval tot een minimum beperkt worden. Mocht je iemand zien vissen 

met dit soort systemen schroom dan niet om hem/haar erop te wijzen wat het belang hiervan is. 

Mocht je dit lezen en niet weten wat visveilige systemen zijn schroom dan niet om contact op te 

nemen met onze Karpercommissie. 

 

 

 



Karpervissen is een grote en nog steeds groeiende tak van hengelsport. Vooral het vissen met 

elektronische beetverklikkers en loodsystemen is populair. Vaak vissen we daarmee op afstanden 

tussen de dertig en soms meer dan honderd meter. Hoe je ook op karper vist: elke karpervisser vangt 

graag gezonde en gave karpers. Hieronder vind je een aantal regels en adviezen op basis van de 

Philips visvergunning en de gedragscode van de Karperstudiegroep Nederland (KSN). 

Weerhaak of niet? 

Steeds meer karpervissers boeken succes met weerhaakloze haken, haken met dichtgeknepen 

weerhaak en zogenaamde ‘micro-weer-haken’. Vooral de laatste twee raden we van harte aan, zeker 

ook als je bij obstakels vist.  

Safety First! 

Vis met visveilige systemen. Laat je voorlichten – bijvoorbeeld door  de hengelsportwinkelier – over 

veilige manieren voor het vissen met vast lood. In het ergste geval - bij lijnbreuk - moet de karper de 

mogelijkheid hebben zich van het lood te ontdoen. Er zijn sinds kort diverse systemen waarbij de 

karper in geval van lijnbreuk alleen de makkelijk kwijt te raken onderlijn in zijn bek heeft. 

Nylon of gevlochten? 

Bij het gebruik van gevlochten lijn hoort een uitgekiende, voorzichtige driltechniek. Je hebt er 

tenslotte niets aan als je de vis verspeelt of met de scherpe lijn zijn bek beschadigt. Hoe groter de 

trekkracht van de lijn, hoe groter de verantwoordelijkheid lijnbreuk te voorkomen. Ervaren 

karpervissers gebruiken gevlochten lijn om de vis uit vlakbij het aas gelegen obstakels te houden. Ook 

het gebruik van voorslagen is in de ene situatie aan te raden en in de andere juist niet.  Gebruik 

alleen voorslagen met (nog) dikker materiaal als je er zeker van bent dat deze voorslag lijnbreuk gaat 

voorkomen. Beschouw een aan een karper verspeelde voorslag als een doodzonde!  

Bij obstakels vissen kan ook visvriendelijk! 

Vis in de buurt van obstakels altijd supergeconcentreerd en blijf bij je hengels. Voorkom dat de 

karper op snelheid komt. Neem gelijk  volledig gas terug als je merkt dat de vis een obstakel heeft 

bereikt. Laat de karper altijd zichzelf bevrijden. Dat betekent: hoe dichter de karper tegen het harde 

obstakel aan zit, hoe minder druk je geeft.  

Zelfs bij het scheppen is het oppassen geblazen! 

Wees als je de karper hebt geschept heel alert op uitstekende delen zoals wartellood, pen en soms 

ook het oog van de haak. Die kunnen blijven hangen in de mazen van het schepnet. In het ergste 

geval kan dit betekenen dat de karper zichzelf aan z’n eigen gewicht ophangt als het schepnet wordt 

opgetild. Wanneer je de vis onthaakt, kijk dan altijd naar de inhaking (plek van de haak). Verander je 

systeem bij sporen van scheuren!  

Onthaakmat verplicht! 

We hebben het allemaal geleerd: vóór we een vis aanraken, maken we onze handen nat om de 

slijmlaag van de vis niet te beschadigen. Tijdens het onthaken en fotograferen van je vangst kun je de 

karper het best op een onthaakmat leggen. Ook deze mat moet nat zijn om het slijm van de vis te 

beschermen. Als de karper langer dan een minuutje op de kant blijft, besprenkel dan de 

kieuwdeksels af en toe met water. Op warme zomerdagen de vis zo snel mogelijk terugzetten. 



Meenemen? Mooi niet! 

Sinds lange tijd geldt in ons water een meeneemverbod van vis!  Alle karpers en andere vissen 

dienen  direct teruggezet te worden in het water waar ze zijn gevangen.  

Bewaarzakken? Gewoon niet doen! 

Bij eventueel opzakken kan karper gemakkelijk beschadigen. Je moet daarom goed opletten of de vis 

zich niet kan bezeren aan obstakels in het water en je moet zorgen dat hij de ruimte heeft en 

voldoende zuurstof (’s nachts dus niet tussen waterplanten en überhaupt niet op ondiepe plekken 

boven modderige bodem). Veel vissers maken de foto op het moment van de vangst. Zo hou je de 

herinnering levend, ook aan de omstandigheden waaronder de vis werd gevangen. Het is bij ons 

verboden om vissen in bewaarzakken te plaatsen, echter tijdens sommige wedstrijden zijn leefnetten 

wel toegestaan. Hiervoor geldt hetzelfde als voorafgeschreven!  

Tenslotte 

Schuw niet om het onderwerp ‘beschadigingen bij karpers’ ook bij je collega karpervissers aan te 

roeren en spreek ze desgewenst aan op handelingen of systemen die bekbeschadigingen in de hand 

werken. 

Adviezen van onze karpercommissie voor het vissen in geheel Nederland: 

• Knijp je weerhaken dicht of koop haken met ‘micro-barbs’ 

• Vis met veilige systemen. Laat je voorlichten door de hengelsportwinkelier. 

• Gebruik alleen gevlochten hoofdlijn waar dat - bijvoorbeeld vanwege waterplanten – de kans op 

verspelen van vis verkleint. 

• Gebruik alleen bewaarzakken (van voldoende formaat) op plaatsen en momenten dat de vis geen 

risico loopt op onnodige beschadigingen  

Met dank aan de Karpercommissie van HSV Venbergen voor het gebruiken van hun tekst en de flyer 

van de AHV. 

 


