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VEELVRAAT
KARPEROM DE HOEK
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Wanneer we praten over lastige vissen en 
fotografie dan ben je bij de karper aan het juiste 
adres. Het lijkt bijna een kat en muisspel om 
deze prachtige beesten op de foto te krijgen.

DE KARPER: 
EEN SCHUWE 
VEELVRAAT

Tekst en foto’s: Janny Bosman

Wat gebeurt hier allemaal? 
Schubkarpers die te benaderen 

en te fotograferen zijn!
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BOSCHMOLENPLAS
De Boschmolenplas is een 
grindafgraving nabij Panheel in 
Limburg. De plas wordt gevoed door 
grondwater waardoor het zicht over 
het algemeen goed is. Het duikcentrum 
is met een hekwerk afgesloten en de 
toegangsprijs voor een dagkaart is 
€ 8,50. Een jaarabonnement kost 
€ 97,50. Duiken is alleen mogelijk 
tijdens de openingstijden en via de 
entree van het duikcentrum Aegir-
Stingray. Er is een ruime geasfalteerde 
parkeergelegenheid met 
avondverlichting en goede sanitaire 
voorzieningen. Er is een hellingbaan 

bij de instapplaats dus de stek is 
zeer geschikt voor mindervaliden. 
Daarnaast zijn er zitbanken buiten 
én binnen. Persluchtvulling en 
mogelijkheden voor huren van 
duikuitrustingsstukken zijn ter plaatse 
aanwezig. 
Waarnemingen tijdens onze duiken; 
baars, pos, zonnebaars, schubkarper, 
paling, driedoornige stekelbaars, 
gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, 
snoek en fraaie waterplanten.
Controleer even de openingstijden. 
Nachtduiken is zeker een aanrader!
www.duikeninlimburg.nl

Instapplaats Boschmolenplas.

geluk nodig om op het juiste moment en 
de juiste plaats te zijn.

OMNIVOOR
De karper (Cyprinus carpio) is een alleseter, 
een echte omnivoor. Op het menu staat 
plantaardig én dierlijk voedsel zoals 
onder andere plankton, algen, zachte 
waterplanten, insectenlarven, wormpjes, 
slakken, kreeftachtige en visjes. De 
voorkeur gaat uit naar het dierlijke 
voedsel maar wanneer dit niet voldoende 
aanwezig is, kan de karper ook zijn 
maagje vullen met plantaardig voedsel. In 
de zomer is de karper zeer actief met veel 
eetlust, maar in de winter is hij sloom. Dit 
zien we trouwens terug bij veel andere 
vissoorten. Typerend kenmerk bij karpers 
zijn de vier baarddraden. Grazend over 
de bodem zijn ze op zoek naar voedsel 
met hun goed ontwikkelde geur- en 
smaakorganen.  Het bruikbare voedsel 
filteren ze eruit. Stofwolkjes achterlatend 
verraad hun bezoek. Als duiker is een 
ontmoeting met de schubkarper of een 
spiegelkarper het meest waarschijnlijk. 
Graskarpers met hun veel kortere rugvin 
worden minder vaak waargenomen. 
Wanneer de omstandigheden gunstig zijn 
kan een karper in Nederland een leeftijd 
bereiken van circa twintig jaar. Het paaien 
gebeurt pas bij een watertemperatuur 
vanaf 18 graden in de ondiepe oeverzone 
welke is begroeid met waterplanten. Vanaf 
de kant gezien kan dat een spectaculair 
schouwspel zijn. 

KARPERS EN CAMERA’S
Zoals ik al eerder zei, is het fotograferen 
van karpers zeker niet eenvoudig. Het 
is een zeer schuwe vis. Ik hoor jullie al 
denken; elke vis is toch schuw? Karpers 
in het bijzonder. Doorgaans komen ze 
even nieuwsgierig een kijkje nemen 
en kunnen ze je nog wel eens van 
dichtbij benaderen. Na deze korte groet 
verdwijnen ze vervolgens razendsnel. 
Wat je hierna ook probeert, voorzichtig 
meezwemmen, minimaal bewegen of 
afwachten, ze keren helaas zelden terug 
en blijven teveel afstand houden voor het 
plaatje. Dan heb ik het nog niet eens over 
uitblazende ademautomaten want daar 
zijn ze helemaal niet van gediend.
In diverse zoetwaterplassen zoals 
het Haarlemmermeerse Bos en de 
Toolenburgerplas heb ik karpers met veel 
geduld kunnen fotograferen maar zoals 
hier in de Boschmolenplas is het mij nog 
nooit overkomen. 

De afstand naar de duiker 
blijft goed bewaard, helaas.

VEELVRAAT
KARPEROM DE HOEK

 De Boschmolenplas 
in Panheel heeft in 
het duikgebied veel 
onderwaterobjecten 
waaronder een  beeldentuin 

van een lokale kunstenaar. Een fraai 
hoogtepunt! De waterplanten zijn, als 
wij er in de zomer zijn, schitterend. Voor 
ieder wat wils. Eerlijkheidshalve moet ik 
bekennen dat ik meer van de vissen ben 
en daar graag op zoek naar ga. Na een 
lange duik met veel jonge vis merk ik 
dicht bij de instapplaats een stofbende 
op. Er zullen wel duikers hebben gezeten 
maar niks is minder waar: ik zie karpers! 
Snel check ik mijn manometer, gelukkig 

kan ik nog wel even onder water blijven 
ook omdat het er ondiep is. Wat is hier 
aan de hand? Een aantal schubkarpers 
laat zich benaderen en fotograferen! 
Vervolgens zie ik een groepje van zes 
voorbij zwemmen. Geen onverwachte 
bewegingen maken, flitst het door 
mijn hoofd. Behoedzaam zwem ik naar 
het groepje. Niet dat ze ver weg zijn, 
maar voor het ideale plaatje zal ik toch 
dichterbij moeten komen. Ik voel de 
spanning in mij, besluit niet langer te 
wachten en druk af. De schrikreactie van 
mijn flitsers valt mee en ik krijg nog een 
kans. Nu zwemmen ze van mij af. Snel 
een terugblik op de display en jawel het 

is gelukt om foto’s van dit groepje te 
maken. Nog meer wensen? Nee, op dit 
moment niet! Dolenthousiast komen 
we het water uit en pakken snel een 
nieuwe duikfles om zo snel mogelijk 
weer terug te gaan. Even overweeg 
ik om van objectief te wisselen voor 
een nog bredere groothoek, maar dan 
moet ik de groep karpers nog dichter 
kunnen benaderen. Binnenin hoor ik  
een stemmetje zeggen dit niet doen, 
onmogelijk. Terug aangekomen op 
de ontmoetingsplaats van de karpers 
blijken de beestjes er allang vandoor 
te zijn. Zo zie je maar weer: niets kun 
je plannen en altijd heb je een beetje 

Met de klok mee: In de winter is de karper passief. Waterplanten spelen ‘s zomers een belangrijke factor. 
Een enkele keer is de karper dicht te benaderen. Samenscholing van deze vissen blijft een bijzondere waarneming
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