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Dat gezegd hebbende, besef ik dat de
relatie prijskwaliteit vooral opgaat
voor kleding in de midden- en top-
klasse.Wat je extra (soms veel!) betaalt
voor de allerduurste kleding, vind je
vaak alleen terug in kleine, specialisti-
sche verbeteringen.
Met relatief simpele producten als
onderkleding, fleecetruien en broe-
ken,kan eigenlijk maar weinig mis
gaan.Het verschil in kwaliteit tussen
goedkoop en duur is vaak veel groter
als het gaat om schoeisel en waad-
pakken,maar vooral als je praat over
de buitenste kleding(bescherm)laag
die je tegen wind en regen moet be-
schermen.En het zijn juist die zaken
zijn bepalende factoren wat betreft
comfort op of langs het water. Heb je
eenmaal koude of erger nog natte voe-
ten en ben je tot op het bot natgere-
gend,dan is de lol er gauw af.
Heb je een beperkt budget tot je be-

schikking, dan is het aan te raden om
enigszins te bezuinigen op de onder-
ste en middelste kledinglaag, zodat je
meer geld overhoudt om een redelijke
kwaliteit waterdichte, buitenste kle-
dinglaag aan te schaffen.Karpervissers
geven vaak enorm veel geld uit aan aas
en materialen.De duurste tenten wor-
den aangeschaft,maar op de aanschaf
van goede kleding wordt vaak ten on-
rechte bezuinigd.

HET 3-LAAGS PRINCIPE
Wanneer je eenmaal nat bent gewor-
den,van buitenaf of van binnenuit, is
het moeilijk om nog warm te blijv en.
Een van de beste en meest populaire
manieren om warm en droog te blij -
ven,is om je te kleden volgens het 3-
laags principe. Door speciale onder-
kleding wordt zweet naar de
middelste, isolerende laag getranspor-
teerd,waardoor de lichaamswarmte

wordt behouden.Via de middelste kle-
dinglaag wordt het zweet verder ge-
transporteerd naar de buitenste laag,
die bestaat uit ademende, wind- en
waterdichte kleding.
De binnenste laag. Om goed te func-
tioneren moet de onderkleding strak
om het lichaam zitten,maar niet te
strak! Heel belangrijk is dat zowel de
lange onderbroek als bovenkleding
lang genoeg is,zodat er geen ‘tocht-
gat’ kan ontstaan – met name op de
rug. Een overall-type onderkleding
heeft daar natuurlijk geen last van.Ka-
toenen onderkleding is weliswaar lek-
ker om te dragen,maar ongeschikt als
onderste laag wanneer je actief bezig
bent.De reden daarvoor is dat katoen
het zweet absorbeert in plaats van het
door te geven naar de volgende laag,
weg van de huid.Wanneer katoen nat
wordt, is het een waardeloos materi-
aal om je warm te houden en al snel

Is er iets erger voor te stellen dan dat je op een koude, winderige regendag dwars door

al je kleding tot op je onderbroek bent natgeregend? Zonder goede viskleding die je

warm en droog houdt, kan een vistrip, waar lang naar uit is gekeken, een minder aan-

gename ervaring worden. En dat is nog maar zwak uitgedrukt!

Aan kwaliteit hangt meestal een aardig prijskaartje en met viskleding is dat niet anders

het geval. Hoe meer je je kleding gebruikt, hoe belangrijker het wordt om daar vanaf

het begin in te investeren. Vis je vaak en maak je lange, soms extreme trips, dan loont

het moeite om eens goed te overwegen of het niet eens tijd wordt om topkwaliteit kle-

ding aan te schaffen, ook al betekent dat je misschien aardig in de buidel moet tasten!

Karperkleding

JENS BURSELL

Op goede
warme, wa-
terdichte kle-
ding moet je
niet bezuini-
gen!
Jens Bursell

trotseer wind, regen en kou
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voel je je vochtig en koud.Wol trans-
porteert het zweet beter dan katoen,
maar niet zo goed als sommige syn-
thetische materialen.Aan de andere
kant is wol een materiaal wat je beter
warm houdt,zowel onder droge als
natte omstandigheden.Maar hoewel
wol beter isoleert duurt het erg lang
voordat het weer droog wordt.Een
stuk langer dan materialen die ge-

maakt zijn van synthetische vezels.
Synthetische materialen als polypro-
pyleen en polyester hebben de (be-
doelde) eigenschap dat de vezels geen
vocht absorberen,waardoor ze het
zweet zeer goed transporteren en snel
drogen.Een ander voordeel van deze
synthetische materialen is dat ze ple-
zieriger dragen dan wol. Daarentegen
is wol bij zweten veel minder ‘smelly’
dan synthetische materialen,wat een
groot voordeel is bij lange trips. Bij
minder actieve bezigheden,zoals kar-
pervissen,zijn zweettransporterende
eigenschappen dan misschien wel
minder belangrijk, maar isolerende ei-
genschappen wel degelijk! Daarom is
wol of een combinatie van wol en
synthetische vezels veelal de beste keu-
ze voor de onderste laag. Onderkle-
ding gemaakt van merino-wol, o.a.
gefabriceerd door het Nieuw Zee-
landse bedrijf Icebreaker, is in mijn

ogen de beste keuze wanneer het gaat
om (karper)vissen in winterse om-
standigheden.
De middelste laag. Kenmerkend voor
de middelste laag is dat deze optimaal
isoleert en meestal bestaat uit een
sweater, fleecetrui of donzen jas.
Sommige zweren nog steeds bij wol-
len sweaters, maar vochtwerende,
zweet-transportende synthetische ma-
terialen als fleece worden tegenwoor-
dig toch wel het meest gebruikt voor
deze tweede isolerende laag. Fleece is
gemaakt van polyester en daardoor
een ideaal materiaal als het gaat om
zweet te transporteren naar het op-
pervlak van de buitenste laag. Goede
fleece (ook hiervoor geldt de prijs-
kwaliteit verhouding, al wordt goede
fleece wel steeds beter betaalbaar) iso-
leert goed en doordat het licht is zit
het zeer comfortabel en is daadoor
ook zeer geschikt voor actievere be-
zigheden.Fleece heeft als extra voor-
deel dat je het (zonder nadelige
gevolgen) gemakkelijk kunt samen-
drukken wat de nodige ruimte scheelt
in je vistas of rugzak.
Wanneer de temperatuur niet bene-
den de 10-15 graden Celsius komt en
er is weinig wind,dan volstaat het
meestal om alleen je binnenste laag te
dragen met daarover heen een fleece-
trui of -jack of een donzen vest.Staat
er veel wind en/of is het wat kouder,
dan is een winddicht (windstopper),
ademend fleecejack aan te bevelen.
Winddichte, donzen jacks zorgen voor
een optimale isolatie  en zijn daarom
perfect geschikt om je warm te hou-
den in echt bitterkoude omstandighe-
den.Het voordeel van dons is dat het
licht is en extreem goed samen is te
drukken,maar heeft als nadeel dat de
isolerende eigenschappen snel ver-
dwijnen wanneer het materiaal voch-
tig of nat wordt.
De buitenste laag. Wanneer wind en
regen vrij spel hebben,is de buitenste
kledinglaag het allerbelangrijkste als
het gaat om je te beschermen tegen de
elementen.Wanneer je actief aan het
vissen bent moet die buitenste laag
niet alleen wind- en waterdicht zijn,
maar moet ook kunnen ademen zodat
je niet drijfnat wordt van het zweet.
Dit wordt doorgaans bereikt door het
materiaal aan de binnenzijde van een
waterdicht, ademend membraam te
voorzien.Er zijn tegenwoordig diver-
se types van dit soort membramen in
de handel,waarvan Gore-Tex wel het
bekendste is. Het membraam bestaat

Wol of een
combinatie
van wol en
synthetische
vezels is veelal
de beste keuze
voor de onder-
ste laag.
Jens Bursell

Zweetdampen
worden wel
doorgelaten
maar regen-
druppels blij-
ven buiten.
Jens Bursell
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uit een dunne, waterdichte teflon-
film, die zweetdampen door miljoe-
nen kleine poriën naar buiten laat ont-
snappen maar die geen waterdruppels
door laten naar binnen.Dit soort ma-
terialen wordt doorgaans geleverd in
een 2 of 3-laags versie, wat aangeeft
hoeveel andere lagen er naast het
membraam nog zijn toegepast.2-laags
Gore-Tex,waarbij het membraam aan
de buitenkant wordt bescherm door
een slijtvast,beschermend materiaal,
is bijvoorbeeld prima geschikt voor
alledaags gebruik, maar zit over het al-
gemeen wat minder lekker als een
(weliswaar iets zwaardere) 3-laags ver-
sie. Bij 3-laags Gore-Tex wordt het
membraam ook nog eens aan de
binnenkant beschermd door een an-
der laminaat – doorgaans nylon.De 3-
laags versie absorbeert daardoor veel

minder water, wat inhoudt dat als dat
3-laags materiaal doorweekt raakt toch
minder weegt dan een 2-laags versie
en veel sneller droogt!

PVC REGENKLEDING
Gore-Tex en aanverwante ademende
materialen mogen dan wel 100 % wa-
terdicht zijn,dat wil niet zeggen dat
er nooit water kan of zal binnendrin-
gen! Wanneer dit soort materialen lan-
gere tijd onder druk komen te staan,
bijvoorbeeld op je rug wanneer je een
rugzak draagt of op je zitvlak als je in
een boot zit,dan bestaat de kans dat
het dure materiaal toch gaat doorlek-
ken.In het laatste geval ben je waar-
schijnlijk beter af met een ouderwet-
se regenbroek, voorzien van een
PVC-coating. Het voordeel van PVC-
regenkleding is dat het naast het feit

dat een stuk goedkoper is,ijzersterk is
en doorgaans een stuk waterdichter is
dan ademende materialen.Het nadeel
is dat je in dit materiaal zweet als een
otter, zodra je ook maar iets meer doet
dan gewoon zitten.PVC-regenkleding
is daarom eigenlijk alleen geschikt
voor het stationair vissen en dan voor-
namelijk in de vorm van een regen-
broek.
Nu we het toch over regenbroeken
hebben.Die zouden altijd voorzien
moeten zijn van versterkingen op de
knieën en het zitvlak,maar ook aan de
binnenkant van de onderkant van de
pijpen waar de laarzen tegen aan
lopen te schuren.
Wat voor materiaal je ook verkiest
voor de buitenste kledinglaag, con-
troleer altijd goed of de naden goed
zijn afgetaped! Zelfs het beste mem-

Er wordt heel
wat geïn-
vesteerd om
een karper te
vangen en
daar hoort ook
kwaliteits-
kleding bij.
Jens Bursell
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braam zal lekken wanneer  de naden
niet zorgvuldig zijn afgeplakt met wa-
terdichte versterkingen.
Het verlies aan warmte is het grootst
bij je hoofd en handen.Het loont dus
de moeite om die delen goed te be-
schermen.Aan de handen denken de
meeste wel,daar moet je tenslotte van
alles mee doen tijdens het vissen (zelfs
bij het minder actieve karpervissen),
maar het hoofd wordt nog wel eens
vergeten.Petten en mutsen gemaakt
van fleece zijn licht,warm,dragen pret-
tig en zijn daarom tegenwoordig heel
populair.
Fleece petten  die voorzien zijn van
extra oor- en nekflappen (daarom ook
wel olifantspetten genoemd),bieden
nog extra bescherming, zeker wanneer
ze ook nog eens voorzien zijn van een
windstoppermembraam.Daalt de tem-

peratuur echter ver onder het nulpunt,
dan is er niets zo warm als een dikke
en comfortabele wollen muts (of beter
nog van bont).

CAMOUFLAGE
Nu we het over kleding hebben,wil ik
nog even iets  kort toevoegen over de
tegenwoordig zo populaire camoufla-
gepatronen. Dit soort kleding heeft,
naast het feit dat het er stoer uit ziet,
beslist zijn waarde wanneer je op een
dichtbegroeide oevers of tussen de bo-
men aan het vissen bent.Maar wanneer
je in een volledig open omgeving staat,
waar weinig schuilmogelijkheden zijn,
bijvoorbeeld in een polder of wanneer
je vanuit de boot of wadend vist,dan
zul je met dit soort materialen van mij-
lenver te zien zijn! Onder dit soort om-
standigheden zul je door het dragen

van donkere kleding snel door een vis
worden opgemerkt.Dit komt doordat
je donkere silhouet dan scherp tegen
de lucht aftekent;het is dan beter zijn
om juist lichtgekleurde of zelfs com-
pleet witte (!) kleding te dragen.

Het is niet voor niets dat vrijwel alle
visetende vogels die over open water
jagen,een witte of zeer licht gekleur-
de onderkant bezitten.Denk maar eens
aan meeuwen,sterns,futen,pelikanen
en visarenden.In de natuur is niets
voor niets en dat gaat zeker op voor ca-
mouflage.
Wanneer producenten van viskleding
zich hier eens meer in zouden verdie-
pen,ben ik benieuwd of ze hun tradi-
tionele denkwijze, dat viskleding groen,
zwart of tegenwoordig ‘real tree’ca-
mouflage moet zijn,wat genuanceer-
der gaan benaderen.

Goede kleding
zorgt ervoor
dat je alert
blijft en door-
zet, ook onder
minder ideale
omstandighe-
den.
Jens Bursell

Donkere
camouflage-
kleding kan
erg afsteken
tegen een
heldere hemel!
Jens Bursell

Het lijkt wel
of het tegen-
woordig meer
en meer
regent!
Jens Bursell


