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Het is uiteindelijk de droom van elke karpervisser om de locatie van zijn lievelingsvissen te weten. 

Deze droom is nu dankzij nieuwe, spannende en wetenschappelijke inzichten realiteit geworden.

Een van de grootste mysteries 
is het (zwem)gedrag van de 
vissen. Ik (R.A.) was al vroeg 
gefascineerd door karpers. 

En wanneer ik heel eerlijk ben, dan heeft 
het vissen op karper en het doorlopend 
oplossen van raadsels rondom de plaatsen 
waar ze voedsel zoeken, langs trekken of 
verblijven en het trekgedrag, me er uitein-
delijk toe gebracht om wetenschapper te 
worden.
Al vele jaren onderzoek ik, samen met 
mijn team, het gedrag van onze inheemse 
vissen. Als eerste hebben we veel moeite 
gestoken in het met antennes volgen van 
snoeken die voorzien waren van zender-
tjes. Uiteindelijk konden we slechts met 
zeer veel moeite het gedrag van enkele 
vissen in de loop van het jaar beschrijven. 
Met een enkele boot op een plas kan je per 
uur slechts weinig exemplaren vinden. 
Een zeer nauwkeurige beschrijving van 
het gedrag van meerdere groepen vissen 
was op dat moment, we schrijven 2005 tot 
2007, nog niet mogelijk. 
In 2009 heb ik, dankzij een investering 
van mijn werkgever, het Leibniz Instituut 
voor Waterecologie en Binnenvisserij in 
Berlijn, een sportvissersdroom tot realiteit 
kunnen maken. Ons onderzoekswater in 
Brandenburg (een 25 hectare groot water 
wat niet bevist wordt/werd met dieptes 
tot 8 meter diep, doorzicht tot een meter 
of drie) werd een ‘aquarium’. Samen met 

Thomas Klefoth, tegenwoordig als bio-
loog aangesloten bij het hengelsportver-
bond Niedersachsen, installeerden we een 
op ultrasoon geluid gebaseerde installatie 
waarmee vissen gevolgd konden worden. 
Deze installatie maakte het mogelijk om 
de locatie van met ultrasone zenders uit-
geruste vissen zo nodig meerdere keren 
per minuut te bepalen.
Dit was alleen mogelijk met zeer geavan-
ceerde computers en alleen nadat alle ge-
gevens van de verschillende ontvangststa-
tions die de ultrasone signalen opvingen 
gedownload waren, maar dit betekende 
toch een hele vooruitgang. Het duurde 
ongeveer vijf jaar voordat we de algorit-
mes en databanksystemen onder de knie 
hadden. Hierna waren Christopher Monk 
(een doctorandus) en ik in staat om in 
2014 ongeveer 90 karpers van een zender 
te voorzien en gedurende twee jaar min of 
meer ‘live’ te volgen. Het project liep van 
2014 tot 2016.
Deze wereldwijd unieke inzichten maak-
ten het mogelijk voor mijn team en mij 
om een nauwkeurig beeld van het gedrag 
van de karper (en andere vissoorten) in de 
natuur te onthullen. Op enkele van deze 
inzichten wil ik hier graag dieper ingaan. 
Geïnteresseerden vinden op het internet 
op www.ifishman.de en de IfishMan Face-
bookpagina indrukwekkende video’s die 
de onderstaande uitspraken ondersteunen 
en uitnodigen tot verder kijken.
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De geavanceerde apparatuur waarmee 
de locatie, het zwemgedrag van de karpers werd bepaald.
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11 mTestmeer in Brandenburg
Ons onderzoekswater is voorzien van een 
rijke oevervegetatie die hoofdzakelijk be-
staat uit riet. In de zomer groeit er voor het 
riet een rand van waterplanten, dit tot op 
een diepte van 2 tot 3 meter. Deze vegeta-
tie bevindt zich vooral in het noordwesten 
en noordoosten van het meer. De bodem 
gaat overal geleidelijk de diepte in, het ge-
heel heeft wel wat weg van een badkuip.
De diepste plek van circa acht meter be-
vindt zich in het centrale, oostelijke deel 
van het water. In het noordwesten en met 
name in het noordoosten zijn er ondiepe 
baaien die overgaan in soms wel 50 me-
ter brede rietvelden. Het sediment is hier 
zacht en erg modderig. Toch verblijven de 
vissen graag in dit deel van het meer.
Alle volgende uitspraken, bevindingen 
en conclusies zijn gebaseerd op onze on-
derzoeksvissen, karpers van 5 tot 15 pond 
zwaar die in ons onderzoekswater zwom-
men. Ik kan niet zeggen hoe universeel de 
inzichten zijn. Vrijwel zeker is echter dat 
een aantal gedragingen van de vissen in 
het algemeen zullen gelden.  

Vroege voorjaar
De eerste zonnestralen belanden begin 
maart nog maar net op het water of de 
karpers gaan al op weg door het gehele 
meer. De karperpopulatie wordt wakker 
en onderzoekt de omgeving. De vissen 
trekken ook regelmatig door het centrale 

gedeelte van het water. Interessant genoeg 
zijn er nauwelijks vaste patronen te ont-
dekken, de karpers zijn zowel overdag als 
ook (hoewel minder) ‘s nachts actief. De 
vissen verzamelen zich nu al regelmatig bij 
en op de meest ondiepe gedeelten van het 
water, zelfs wanneer de watertemperatuur 
niet meer bedraagt dan 6 tot 10 graden 
Celsius. 
De karpers lijken overdag dichter langs 
de oever te komen in vergelijking tot de 
nacht. Over het algemeen lijken de karpers 
zich echter bij voorkeur op te houden op 
dieptes van 2 tot 4 meter. De karpers lijken 

zich al voor te bereiden op het aanstaande 
opwarmen van de oevergedeelten en ma-
ken regelmatig gebruik van die delen van 
het water waar het leven (lees: voedsel) 
spoedig zal ontwaken. Als sportvisser is 
het dan ook aan te raden om de visplekken 

in het vroege voorjaar in de nabijheid van 
de ondiepe baaien te kiezen, maar nog niet 
de meest ondiepe delen te bevissen. Het 
lokaliseren is vooral ‘s nachts van belang, 
omdat de vissen dan meer geconcentreerd 
bij elkaar zwemmen dan overdag. 

Late voorjaar
Hoe verder het voorjaar voortschrijdt, 
des te meer verzamelen de karpers zich 
bij voorkeur in een grote groep rondom 
de ondiepe baaien in het oosten van het 
meer. Ze verblijven daarbij in zeer ondiep 
water, met een diepte van minder dan 
twee meter. Het centrale deel van het meer 
wordt in tegenstelling tot begin maart nu 
niet meer opgezocht. Het karperbestand 
is nu min of meer volledig bij een aantal 
plekken langs de oever te vinden en be-
weegt zich zeer actief. Er is met name ‘s 
morgens sterke activiteit te zien. Wanneer 
de vissen in de namiddag naar het zeer 
ondiepe water bij het riet zwemmen, zijn 
ze duidelijk minder actief. Waarschijnlijk 
zijn de ondiepe gedeelten ook de gebieden 
waar later gepaaid zal worden. Het zijn 
ook de plekken waar de westenwind op de 
kant staat, waar het voedselaanbod explo-
deert of door dezelfde wind aangevoerd 
wordt. Als sportvisser is het aan te raden 
om nu de (meest) ondiepe gedeelten van 
een water te bevissen, aan de kant waar de 
wind op staat en waar de zon het meeste 
invloed heeft. Het heeft zeker zin om in 
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Het onderzoeksobject
Een circa 25 hectare groot, natuurlijk water in Brandenburg. Het 
diepteverloop maakt dat het geheel veel weg heeft van een badkuip.

De auteurs brachten in 90 karpers 
zendertjes aan en volgden de vissen 

gedurende twee jaar.

de loop van de dag de visplek van ondiep 
naar zeer ondiep, in de buurt van het riet, 
te verplaatsen. 

Zomer
Op het meer ontstaat een verdeling in de 
waterlagen, op dieptes groter dan 4 meter 
is er geen of nauwelijks nog zuurstof. De 
karpers maken nu intensief gebruik van 
alle oevergebieden, vooral ook langs de 
zuidoever. De activiteit kan overdag sterk 
verschillen. De meeste activiteit vertonen 
de karpers nu ‘s nachts en ‘s morgens, ter-
wijl de vissen zich ‘s middags diep in de 
rietvelden genesteld hebben en zich nau-
welijks verroeren. Benadrukt moet wor-
den dat deze patronen van activiteit niets 
met een bepaalde hengeldruk te maken 
hebben. Het meer wordt niet bevist, het 
door ons geobserveerde gedrag is dan ook 
natuurlijk te noemen. Het zou kunnen 
verklaren waarom veel sportvissers, die 
met name in de zomer vissen, hun karpers 
vooral ‘s nachts en ‘s morgens vangen, 
min of meer op alle delen van een water. 
De karpers vertonen individueel gedrag 
en scholen nauwelijks meer samen, zoals 

dit in het voorjaar nog wel het geval was. 
Er lijken zich eerder stabiele vriendschap-
pen te ontwikkelen, paartjes karpers die, 
menselijkerwijs gezien, elkaar lijken te 
mogen en graag gezamenlijk door de oe-
verzones trekken. Door de ogen van een 
sportvisser lijkt het in de zomer weinig uit 
te maken waar je je aas plaatst, vroeger of 
later zal er in de oeverzone een keer een 
karper langs komen. Het is echter aan te 
raden om vooral ‘s nachts en ‘s morgens 
vroeg te vissen, ‘s middags dien je je aas te 
verplaatsen naar het zeer ondiepe water te-
gen de rietkanten aan. Of je springt ‘s mid-
dags zelf in het water en wacht op de meer 
succesvolle nacht en ochtendschemer. 

Herfst
Het water wordt kouder, het meer helder-
der, de waterlagen mengen zich zodat er 
overal weer zuurstof voorhanden is. Het 
karperbestand verandert haar gedrag in 
de herfst op karakteristieke wijze. Overdag 
liggen de karpers in twee grote scholen bij 
elkaar, een school in de ondiepe baai in het 
noordwesten, de andere nabij het ondiepe 
water in het noordoosten. In de loop van 

De verschillen in activiteit per zone van het water verschillen enorm gedurende de 
maanden maart tot en met augustus. Toch zijn er algemene patronen te ontdekken.

MEI

JUNI JULI AUGUSTUS

Tijdens de zomermaanden 
zijn de karpers verspreid 
langs de oeverzone te vinden.
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de nacht vallen de scholen uiteen en de 
karpers trekken alleen of in kleine groe-
pen langs de randen van het riet, waarbij 
ze doorlopend op zoek zijn naar voedsel. 
Ook in deze periode geldt dat je de kar-
pers ‘s nachts overal langs de oevers kunt 
vangen, overdag zijn ze echter alleen op 
enkele hotspots te vangen. Dit gedrag kan 
een verklaring zijn van waarom veel kar-
pervissers ook in de herfst grote aantallen 
weten te vangen. ‘s Nachts kun je de kar-
pers vrijwel overal vangen en wanneer je 
de standplaatsen van de karpers overdag 
gevonden hebt, blijven de beetmelders 
ook overdag flink geluid produceren.

Winter
De analyse van het gedrag van de karpers 
in de winter kostte wel wat hoofdbrekens. 
De bewegingspatronen kwamen op som-
mige aspecten wel overeen, maar op an-
dere onderdelen wisselden ze van jaar tot 
jaar. Zo werden er elk jaar grote scholen 
gevormd, deze scholen hielden zich jaar-
lijks echter telkens weer in andere gebie-
den op. In principe kan echter het volgen-
de geconstateerd worden: we konden geen 

winterse inactiviteit vaststellen. Daarnaast 
kon er in de beide winters waarin we on-
derzoek gedaan hebben, geen samenscho-
len van alle karpers in de diepste gedeelten 
waargenomen worden. In tegendeel, de 
karpers gaven de voorkeur aan de ondie-

pere delen met een diepte tussen de een 
en drie meter, grenzend aan de extreem 
ondiepe oevergedeelten en aan delen met 
afgestorven waterplanten. 
Het vormen van scholen was vooral over-
dag duidelijk waar te nemen, ‘s nachts 

SEPTEMBER

Vissen langs de oever
Het aas op de diepste zone in de winter aanbieden lijkt een kansloze missie! De illustraties laten zien dat de karpers zich vrijwel 

nooit op een diepte van 7 meter ophielden; zelfs niet in de winter. Dieptes tussen de 1 en 4 meter worden wel regelmatig opgezocht.

DECEMBER JANUARI FEBRUARI

NOVEMBEROKTOBER

Als karpervisser stel jezelf constant de vraag:  
waar kan ik het beste mijn aas aanbieden, op weke diepte?

Geen 
activiteit

Veel 
activiteit
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vielen de scholen weer gedeeltelijk uit el-
kaar. Maar ook ‘s nachts bleven de karpers 
de voorkeur geven aan de nabijheid van 
andere karpers. Op geen enkel moment 
vertoonden ze het individuele gedrag 
zoals dat in de zomer- en herfstnachten 
zichtbaar was. Onder het ijs was de school 
karper overdag vooral in de nabijheid van 
het ondiepe water langs de oostelijke oe-
ver te vinden, in de maanden zonder ijs 
scholen de karpers vooral samen langs 
de oevers in het westelijke deel waar een 
aflandige wind stond, dus in de luw-
te. Vaak lagen de karpers daarbij sterk 

geconcentreerd op bepaalde plekken. 
Met andere woorden: wanneer je in de 
winter karper wilt vangen, dan dien je 
eerst de standplaatsen van de vissen te 
vinden. Maar deze standplaatsen bevon-
den zich in ons onderzoekswater nooit 
op de diepste plekken van het water! Een 
werkelijk interessante ontdekking. 
Tijdens het eerste onderzoeksjaar vonden 
we bovendien tot onze grote verrassing 
dat de karpers bij het begin van de dag 
niet alleen een enkele, reusachtige school 
vormden, maar dat deze school overdag 
ook met grote snelheid in de nabijheid 

van de bodem dwars over het meer zwom. 
Deze hoge mate van activiteit werd in 
het tweede onderzoeksjaar niet meer bij 
benadering vastgesteld. De tendens bleef 
echter wel herkenbaar om overdag dich-
te, actief zwemmende scholen te vormen 
in de buurt bepaalde standplaatsen in het 
relatief ondiepe water, scholen die vervol-
gens ‘s nachts wel wat, maar niet volledig 
uiteen vielen. 
Tijdens het eerste onderzoeksjaar was het 
in het begin van de winter in november 
duidelijk warmer dan in het tweede jaar. 
Een andere reden zou kunnen zijn dat de 
karpers in de eerste ‘actieve’ winter, dat 
voorjaar in het water uitgezet waren en 
zich dus misschien nog niet geheel aan het 
water aangepast hadden. Plausibele ver-
klaringen voor het in die twee jaren toch 
zeer verschillende gedrag overdag in de 
winter, hebben wij echter ook niet kunnen 
vinden.
Een duidelijke regel die in alle onder-
zoeksjaren naar voren kwam: de karpers 
hielden zich ‘s nachts in de winter dichter 
onder de oever op dan overdag. De karak-
teristieke standplaatswissel, van vlak on-
der de oever tijdens de nacht naar verder 
uit de oever overdag, was ook terug te vin-
den met betrekking tot de zwemactiviteit. 
Overdag zagen we een grotere zwemacti-
viteit dan ‘s nachts. Overdag bevonden de 
vissen zich ver uit de oever en in de buurt 

tijdens het voeren en vissen
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Actie op de voerplek
Bij een experiment voerde het onderzoeksteam de stekken 1 tot en met 8 van 

begin juli tot half augustus aan. Na deze periode werd er dan gevist en wel 
van half augustus tot half oktober. Telkens de punten 2, 4, 6 en 8 met twee tot 
drie hengels bevist. De vissen verlieten bij het begin van het aanvoeren hun 
oorspronkelijke standplaatsen in het noordoostelijke deel van het meer en 

concentreerden zich op de voerplekken dicht langs de oever. Ook de hengel-
druk schrikte ze niet af.

In het voorjaar trokken de karpers 
naar ondiepe platen waar het 

water sneller opwarmt.

De aanname dat karpers de beviste stekken steeds meer gingen mijden 
bleek niet juist, ze lieten zich wel steeds minder makkelijk vangen!

De stekken 1 tot en met 8 werden gedurende anderhalve maand, 
vier dagen per week, aangevoerd met harde maïs en boilies.

van de bodem, ‘s nachts kwamen ze dich-
ter onder de kant. De gehele winter door 
vonden we de karpers met regelmaat in de 
middelste waterlagen, zowel overdag als 
ook in de nacht. De tendens om scholen 
te vormen liep als een uurwerk en werd 
centraal aangestuurd door de afnemende 
watertemperatuur tegen het einde van de 
herfst. Het vormen van scholen begon in 
oktober en nam in maart weer af. Dan be-
gint het voorjaarsgedrag weer en de cyclus 
begint weer van voren af aan; zie terug.

Conclusies
De informatie verzamelden we op een 
water dat niet bevist wordt. Geldt hetzelf-
de ook op wateren die wel bevist worden 
en waar regelmatig gevoerd wordt? Dat 
is nauwelijks te verwachten. We hebben 
voerexperimenten gedaan, overeenko-
mend met hoe er op beviste wateren wordt 
gevoerd, echter alleen in de zomermaan-
den. Hier konden we duidelijk vaststellen 
dat de karpers zeer snel leerden om de 
voerplekken te herkennen en dat de vissen 
ook een sterke voorliefde ontwikkelden 
voor die specifieke voerplekken. Echter 
ook onder die omstandigheden zoeken de 
dieren verder de gehele oeverzone af, zo-
als eerder beschreven bij het gedrag in de 
zomer. En toen we de voerplekken gingen 
bevissen, meden de karpers de voerplek-
ken niet, waar we wel rekening mee had-
den gehouden.
De vissen waren nog steeds aanwezig, een 
geringer vangstresultaat was te verklaren 
omdat de karpers simpelweg leerden van 
hun ervaringen! Ze vonden al snel uit wel-
ke voedseldeeltjes op de bodem van een 
haak voorzien waren en beter uitgespuwd 
konden worden. Begeleidende laboratori-
umproeven toonden dit mijden van haken 
al na drie of vier dagen duidelijk aan. 
Door de moderne technologieën voor het 
lokaliseren van vissen zijn we nu in staat 
om een preciezer beeld van het gedrag van 
vissen in elk jaargetijde vast te leggen. Er 
worden patronen zichtbaar die ook ons 
sportvissers aanwijzingen kunnen geven, 
waar in welke periode goede vangstmoge-
lijkheden zijn. Als algemene regel geldt: in 
warm water zijn de karpers bijzonder ac-
tief langs de oevers, met name ‘s nachts en 
‘s morgens vroeg. Waar de visplek precies 

tijdens het voeren

Zonder voeren
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11 mligt, is al bijna van minder groot belang, 
maar het aas moet wel dicht onder de oe-
ver liggen. Wanneer er dan nog gevoerd 
wordt, zijn de karpers zeer snel in staat om 
het aas te vinden. In de koudere maanden 
van het jaar vertonen de karpers een sterk 
samenscholend gedrag, met name over-
dag en die scholen dien je eerst te vinden. 
In het voorjaar is de stekkeuze duidelijk: 
ondiepe, snel opwarmende oevergedeel-
ten. In de herfst en winter ligt dit wat 
moeilijker, al lijken gedeelten met afster-
vende waterplanten op niet te diep water 
ware karpermagneten te zijn. Een diepte-
meter/visvinder kan behulpzaam zijn om 
die plekken op te sporen en concentraties 
karpers te vinden.

Met dank aan
We willen het vroegere en huidige tele-
metrie-team bedanken voor hun wezen-
lijke bijdragen aan onze onderzoeken. In 

het bijzonder Thomas Klefoth, Andreas 
Mühlbradt, Alexander Türck, Jan Haller-
man, Philipp Czapla, Roman Lyach en 
vele studenten en medewerkers.

Informatie
Op de Facebookpagina Ifishman.science 
vind je alle video’s waarop wij onze inzich-
ten gebaseerd hebben. We plaatsen iede-
re maand nieuwe video’s van meervallen, 
karpers, baarzen, snoeken, zeelten enzo-
voorts. Op www.ifishman.de vind je meer 
publicaties die je gratis in kunt zien, zoals:
Klefoth, T., Pieterek, T., Arlinghaus, R. 
(2013). Impacts of domestication on an-
gling vulnerability of common carp, Cy-
prinus carpio: the role of learning, foraging 
behaviour and food preferences. Fisheries 
Management and Ecology, 20, 174–186. 
Baktoft, H., ..., Arlinghaus, R. (2015). Per-
formance assessment of two whole-lake 
acoustic positional telemetry systems - Is 
reality mining of free-ranging aquatic ani-
mals technologically possible? PLoS ONE, 
10(5), e0126534.
Monk, C. T., Arlinghaus, R. (2017). En-
countering a bait is necessary but insuffi-
cient to explain individual variability in 
vulnerability to angling in two freshwater 
benthivorous fish in the wild. PLoS ONE, 
12(3), e0173989. 
Mehner, T., …, Arlinghaus, R. (in druk). 
Feeding aquatic Eeosystems: whole-lake ex-
perimental addition of angler’s ground bait 
strongly affects omnivorous fish despite low 
contribution to lake carbon bud get. Ecosys-
tems, in druk. 

Robert Arlinghaus

Prof. Dr. Robert Arlinghaus
“Ik ben professor voor geïntegreerd visserijmanagement aan de Humboldt Uni-
versiteit in Berlijn en daarbij houd ik me wetenschappelijk bezig met de sportvis-
serij. Het is mijn doel om een bijdrage te leveren aan het behoud en de verbetering 
van onze hobby. Als witvisser en roofvisser ben ik tot het doen van onderzoek en 
de wetenschap gekomen. Ik geniet er van om met sportvissers te spreken over we-
tenschappelijke inzichten en om bepaalde ontwikkelingen vanuit de wetenschap 
te verklaren. Het doet me plezier om regelmatig te berichten over sportvisseri-
jonderzoek of eenvoudige inzichten rondom de sportvisserij onder de aandacht 
te brengen.”

Robert Arlinghaus vist 
al sinds zijn jeugd. 

Met dank aan het 
onderzoeksteam.
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