
Kennismaking
De kruiskarper is een kruising (hybride) tussen 

een schubkarper en een giebel (wilde goudvis) en 

heeft kenmerken van beide soorten. Kruiskarpers 

hebben meestal de korte en dikke bouw van een 

giebel, maar de goudbruine kleur van een 

karper. Ook zie je vaak kleine bek-

draden, die ze van de karper hebben 

gekregen. De maximale lengte is 

ongeveer 50 tot 55 centimeter, bij 

een gewicht van 3 tot 3,5 kilogram. Bij een 

hoge visbezetting zullen de vissen minder groot 

en zwaar worden dan bij een lage visbezetting.

STERKE SPORTVIS
De kruiskarper is een sterke vis, waar je leuke sport aan 
kunt beleven. Je kunt er bijvoorbeeld op vissen met 
de vaste hengel en stevig topelastiek. De vissen zijn 
namelijk zo sterk dat ze zonder dat elastiek je lijn kun-
nen breken. Heb je geen vaste hengel met topelastiek, 
gebruik dan een werphengel. Dit kan een spinhengel, 
winkle picker of feederhengel zijn. Zet op de hengel een 
molentje met 18/00 of 20/00 nylon.

AAS
De kruiskarper is een alleseter. Mais, maden, 

pellets, wormen en mini-boilies; ze zijn er gek 
op. Zelf gebruik ik graag zachte pellets, die 

ze ook wel ‘softies’ noemen. Je kunt er 
eentje op je haak prikken, waarbij 

het puntje van de haak net 
buiten de pellet zit. Ook kun 

je één of twee pellets op 
een hair vissen. Ze zijn 
verkrijgbaar in allerlei 

soorten en maten. Ik vis het 
liefst met 8 of 10 mm pellets, 

dat is een mooi hapklaar formaat. 

DOBBER OF VOERKORF
Als je met 
een dobber 
op kruis-
karpers 
vist, zorg 
dan dat je 
aas op de 
bodem 
ligt. Voer 
regelma-
tig een 
handje 
voer 
rond je 
dobber 
om de 
vis te 
 lokken. 
Met een werphengel kun je met 
een dobber vissen of een voerkorf of method feeder 
gebruiken. In de voerkorf kun je feedervoer stoppen, 
dat je eventueel aanvult met mais, maden of pel-
lets. Voor de methodfeeder gebruik ik graag kleine 
(2 mm) vismeelpellets die ik in de week heb gezet en 
rondom de me-
thodfeeder knijp. 
Ik zou zeggen: 
ga ervoor en veel 
visplezier!
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Ik heb in de afgelopen jaren regelmatig op kruiskarpers 
gevist en vind dat hartstikke leuk. Gelukkig kun je bij 
steeds meer visvijvers plezier beleven aan deze prachtige 
‘nieuwe’ sportvis.

Vissen met Ed

ONVRUCHTBAAR
Een kruiskarper ontstaat door het kruisen van een 
vrouwtjeskarper met een mannetjesgiebel. De ene 
kruiskarper lijkt meer op een giebel en de andere wat 
meer op een karper. Soms zie je zelfs exemplaren die 
een beetje goudkleurig zijn, zoals een goudvis. In Oost-
Europa worden kruiskarpers gekweekt om ze op te 
eten, maar in Nederland worden ze alleen maar uitgezet 
omdat het zo’n mooie sportvis is. Omdat het hybriden 
zijn, zijn ze onvruchtbaar en kunnen ze zich niet meer 
voortplanten. De natuur heeft dat zo geregeld. Dat is 

maar goed ook, anders zouden er in onze viswateren 
alleen nog maar kruisingen tussen allerlei soorten 
rondzwemmen!

VISVIJVERS
Kruiskarpers 
worden tegen-
woordig vaak 
uitgezet in 
visvijvers waar 
veel overlast 
is van aal-
scholvers. 
In deze vijvers zwemmen bijna geen voorns en brasems 
meer rond, omdat die een makkelijke prooi vormen 
voor de aalscholver. Dat is voor sportvissers natuurlijk 
niet leuk en daarom worden er kruiskarpers uitgezet. 
Door hun hoge rug kunnen aalscholvers de vis niet goed 
doorslikken, zeker niet als de vissen bij uitzetting groter 
dan 30 centimeter zijn. Wil je ook eens op kruiskarpers 
vissen, vraag dan aan jouw hengelsportvereniging of ze 
in een water bij jou in de buurt rondzwemmen.

KRUISKARPER

Kijk op Stekkie.nl naar het filmpje over vissen op kruiskarper.


