
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 aangeraden
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 1 januari 2007 geldt in AHV-water een meeneemverbod van
karper, waarvan alleen schubkarpers tussen 40 en 60 centimeter zijn
uitgezonderd. Wil je een karper in die categorie meenemen om op 
te eten, zorg er dan voor dat hij in één keer dood is. Alle andere
kweekvormen van karper worden ook in de genoemde lengte direct
teruggezet in het water waar ze zijn gevangen. 

Bewaarzakken? Liever niet!
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.

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.

Eventuele vragen over ‘vriendelijk vissen’ kun je stellen aan je 
hengelsportwinkelier en bij de AHV. Misschien is het antwoord 
er niet direct, maar we zorgen dat je een antwoord krijgt!

Op de achterkant van deze flyer vind je een
overzicht van de regels en adviezen van de AHV.

‘Vis vriendelijk !’

Karpervissen....
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 AHV-vergunning en de gedragscode van
de Karperstudiegroep Nederland (KSN).
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Regels

• Lijnen uitvaren mag tot maximaal de werpafstand

• Je moet zo veel mogelijk haaks op de oever vissen
om anderen niet dwars te zitten

• Er geldt een meeneemverbod voor karper waarvan
alleen schubkarper tussen 40 en 60 centimeter is 
uitgezonderd

• Om (op een beperkt aantal wateren) met drie hengels
te mogen vissen, heb je een speciale vergunning nodig

• Voor een beperkt aantal wateren (overlappend met de
driehengelwateren) geldt in ieder geval gedurende 2008 
de verplichting een ‘Nachtverblijfpas’ te kunnen tonen
als je met een paraplu of karpertentje aan de waterkant verblijft

• Het achterlaten van vistuig en ander afval op de stek is verboden

• In het Amsterdamse Bos en op de Bosbaan is het verboden te
voeren en lijnen uit te varen. Verder zijn er specifieke regels 
over waar je wel mag vissen en waar niet

Bovenstaande regels staan uitgebreider vermeld in je vergunnings-
boekje of zijn gepubliceerd in het verenigingsblad VISSEN.

Adviezen

• Gebruik een onthaakmat bij het onthaken, meten en 
fotograferen van je vangsten

• 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 

• Vang mooie, gezonde karpers en: 
Geniet van je verblijf aan of op het viswater
beheerd door de

Nic. Witsenstraat 10 • 1017 ZH Amsterdam
Tel.: 020 - 626 49 88 • Fax: 020 - 626 86 42
E-mail: ahv@ahv.nl • Website: www.ahv.nl

Regels
karpervissen....
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