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WINTERKOU
Hoi winterstekkies!
De ‘R’ oftewel de ’brrrr’ zit in de maand. En eerlijk gezegd is dat niet mijn 
favoriete visperiode. De winter kan mij gestolen worden. Koude handen en 
oren, dikke kleren, waardeloos! Geef mij maar de zomer. Maar natuurlijk ga 

ik als het even kan wél vissen. Sportvissen zit immers in mijn bloed, dat kan ik 
niet laten. Ik kies dan voor de zee of bijvoorbeeld voor snoek zolang de polder 

niet ligt dichtgevroren. 
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Snoeken zijn behoorlijk wintervast en best wel 
te vangen als het water steenkoud is. Dat geldt 
trouwens ook voor dikke blankvoorns die in (jacht)
havens en veel stadswateren overwinteren. Aan de 
vaste stok en een licht tuigje zijn die prima te vangen. 

*
WINTERVOER VOOR BLANKVOORN

Maar dat laatste betekent dat je 
moet stilzitten. En dat is mij nou net 
iets te veel van het goede. Op en aan 
zee is het minder koud. De Noordzee 
bevriest immers niet. Als zeevisser 
ben je steeds in beweging. Werpen, 
indraaien, vis onthaken, zeepieren 
op de haak rijgen, klimmen over de 
keien, wandeling naar de buren en 
ga zo maar door. Je vangt er deze 
tijd van het jaar platvis zoals schar 
en bot, maar ook wijting en jonge 
kabeljauw die we gul noemen. Je 
hoeft je de komende tijd bepaald 

niet te vervelen, 
want er valt 
voor ons sport-
vissers genoeg 
te doen. En 
dan heb ik het 
nog niet eens 
over Stekkie 
Magazine en 
Hét Visblad 
lezen of de dvd 
van VisTV 2010 
bekijken.

Ed Stoop

Blankvoorns kunnen met duizenden tegelijk een  winterhaven 
bevolken. Met zoveel monden in het water zou je dus 
 denken dat je dan veel moet voeren. Mooi niet! Voer weinig, 
maar wel regelmatig. In het begin maar een paar balletjes en 
dan tussendoor steeds kleine beetjes. Erg goed is een voer 
met veel gemalen en geweekte hennep en notenmeel. Als 
je bovendien regelmatig wat gekiemde hennepkorrels en ge-
knipte blikmaïs bij de dobber gooit, heb je kans op bezoek van 
de  allergrootste blankvoorns.

Neem: • 4 theekopjes bruin broodmeel
 • 2 theekopjes (cocos)notenmeel
 • 2 theekopjes gemalen hennep
Stop de gemalen hennep de avond voor de visdag in 
een pan en giet daar een laag kokend water op. De vol-
gende morgen het water afgieten en de natte hennep 
door het droge broodmeel en de notenmeel mengen.

WARME VOETEN TIP
Dat jullie Stekkies je voor een dag wintervissen warm moeten kleden, is  natuurlijk 
geen nieuws. Gelukkig is er tegenwoordig allerlei goede, warme en wind- en 

 waterdichte kleding voor sportvissers, zoals fleece truien en  mutsen, 
 poolsokken en ga zo maar door. Belangrijk is in ieder geval dat je 

 voeten niet koud worden. Als dat wel gebeurt, krijg je het namelijk 
snel overal koud. Kou komt altijd eerst door de  schoenzolen en 
trekt dan langzaam omhoog. Je moet dus voorkomen dat de kou 
omhoog kan. En dat lukt het beste met isolerende  inlegzooltjes 

in je schoenen of laarzen. Die maak je van dat glimmende 
aluminiumfolie met glaswol dat als  isolatiemateriaal voor 
verwarmingsbuizen dient. Je koopt het o.a. bij de  Gamma 
en met een scherpe schaar knip je er zo prachtige 
 inlegzooltjes van. Nooit meer koude voeten!



Als het water kouder wordt trekken veel blankvoorns 

 vanuit kanalen, rivieren en meren naar het rustige water 

van de aangrenzende havens. Vrijwel alle havens in 

 Nederland zijn echte winterhotspots voor blankvoorn. 

Hier ligt de blankvoorn nu!
Haven-blankvoorns

VissEn d oE jE zo

LEKKER SUBTIEL
Een lange hengel is in de havens niet nodig. Een 
vaste stok van drie tot zes meter is meestal prima. 
Omdat je de vissen soms vlak voor je voeten kunt 
vangen, werkt een insteek- of oversteekhengel 
het beste. Je kunt dan gemakkelijk de onderste delen van de hengel afsteken en alleen met de 
bovenste delen vissen. Vis vooral lekker licht: gebruik een 14/00 hoofdlijn, 12/00 onderlijn en 
een 0,5 grams dobber. Gebruik een haakje maat 16 of 18, hiermee kun je grote en kleinere vissen 
vangen. Met nog kleinere haken neemt de kans toe dat je grote voorns gaat verspelen.

Vooral diepe havens zijn in deze periode bij de 
blankvoorn in trek. Deze havens liggen vaak in de 
luwte van hoge kades en gebouwen, waardoor het 
water iets minder koud is en niet zo snel dicht-
vriest. De blankvoorns zoeken hier de beschut-
ting op onder boten en steigers. Zoek bij het 
vissen vooral de plekken met schaduw, naast een 
meerpaal, steiger of boot. Hier liggen de meeste 
blankvoorns. Vind je in de haven een plek waar 

het water iets 
troebeler is, dan 
duidt dat meestal 
op activiteit van 
vis. Uiteraard 
ga je het op zo’n 
plek als eerste 
proberen.
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WARMTEKLEDING
Wanneer je actief verschillende plekken afvist, blijf je een beetje in 
beweging. Toch is het belangrijk om goede warmtekleding te dragen. 

Begin met een paar warme laarzen of dik gevoerde schoenen. Draag 
over je gewone broek een gewatteerde broek. Het liefst een tuinbroek-
model, dan krijg je geen koude rug. Een (fleece)trui en een waterdichte 

gevoerde jas houden je bovenlijf lekker warm. Een muts maakt je outfit 
compleet. Is het echt heel koud, dan kun je ook nog thermo-ondergoed dragen.

EXTRA HAVENTIPS
Informeer van tevoren 
of het vissen in een 
haven is toegestaan 
en check welke VIS-
pas je nodig hebt. 

Zorg voor een schepnet met 
een lange steel. Op een hoge 
kade of steiger kun je niet 
zonder.

Vaak maak je in de ochtend- en 
avondschemer de meeste kans 

op de echte grote 
blankvoorns. Ga 
dus niet te vroeg 
naar huis.

1

2

3

Op Stekkie.nl kun je een filmpje bekijken 
van een echte haven-specialist.

voer 
en 

aas



76

Schar komt zelden in on-
diep water, terwijl botten 
soms voor je voeten in de 
branding jagen. Vandaar 
dat je botten vanaf het 
strand kunt vangen, 
terwijl je voor schar een 
lange pier of havenhoofd 
op moet. Ga je vanaf de 
pier vissen, draag dan 
een paar stevige schoe-
nen met antislip zolen. 
Vanaf het strand kun je 

het beste (lies)laarzen of een waadbroek gebruiken.

PATERNOSTER
Voor het vissen op platvis gebruik je een platvison-
derlijn oftewel een ‘paternoster’ met twee of drie 

haken. Je kunt zo’n paternoster 
zelf knopen, maar je kunt 

hem ook kant-en-klaar 
in de hengelsport-

winkel kopen. Aan 
de onderlijn zit-

ten twee of drie 
afhouders. Dat 
zijn staafjes 
van plastic of 
metaal met 

daaraan de 
haaklijntjes. Voor 

platvis worden 

VISSEN OP 
PLATVIS

In de wintermaanden wordt altijd veel platvis gevangen. Vooral 
schar, maar ook bot. Nu is dus de tijd om naar zee te gaan met 

een paar strandhengels. Als je die niet hebt dan kun je gerust je karperhengels of zware feederhengels 
gebruiken. Wil je verre worpen maken, dan zijn echte strandhengels het meest ideaal.

ACTIEF VISSEN
Bij het baarspeuteren wordt de top van de hengel 
voortdurend op en neer gehaald, zodat het aas 
steeds boven de bodem danst. Dat prikkelt de baars-
jes die zo met tientallen worden gevangen, geteld 
en weer teruggezet. Degene met de meeste baarsjes 
per visperiode wint.
Baarspeuteren kan natuurlijk overal waar je baars 
kunt verwachten. Bijvoorbeeld in kanalen met een 
stenen oever of houten beschoeiing, langs kade-
muren en brugpeilers of onder (woon)boten. Al dat 
soort plaatsen zijn geliefd bij baars. En ook bij dikke 
baars! 

BAARSPEUTEREN 
BEre SPANNEND

altijd langstelige haken nummer 4 of 6 gebruikt. 
Onderaan de paternoster zit een speldwartel waar-
aan het werplood komt en bovenaan een lusje dat je 
met behulp van een speldwartel vastmaakt aan de 
hoofdlijn of de voorslag.

VOORSLAG
De voorslag bestaat uit een aantal meters dikke 
lijn (50/00) die je als schokbreker aan de dunnere 
(30/00) hoofdlijn knoopt. Bij het zeevissen wordt 
bijna altijd een voorslag gebruikt. Dit omdat je met 
zwaar werplood en behoorlijk veel kracht moet wer-
pen en vis soms over stenen moet binnendraaien.

WERPLOOD
Neem werplood zonder ankers als de zee niet 
of   nauwelijks stroomt en stevige ankers als het 
stroomt. Hoe beter de onderlijn op z’n plek blijft 
liggen, hoe meer kans op platvis. 
Zeepieren zijn het beste aas voor platvis, met zagers 
als goede tweede. Rijg het aas altijd met behulp van 
een aasnaald helemaal op de haak tot zelfs voorbij 
de weerhaak. Dat schrikt de vis echt niet af.

In Noord-Holland is baarspeuteren hartstikke 
populair. Er worden in de wintermaanden zelfs 
speciale baarswedstrijden gehouden, zolang er 
geen ijs ligt. Dat doen ze altijd met vaste hengels. 
Het echte peuterwerk vlak onder de kant gebeurt 
met heel korte hengeltjes van hooguit twee 
meter lang. Aan die hengeltjes zitten dunne 
tuigjes met piepkleine dobbertjes, miniloodjes 
en superkleine haakjes. Het aas bestaat uit een 
stukje worm of een minimade. 

PESTEN
Ook zonder te peuteren kun je natuurlijk 
baarsvissen. Gebruik een vaste hengel 
van 3 tot 4 meter lang met een tuigje van 
12/00 tot 18/00 nylon, een dobbertje van 
ongeveer 0,75 gram en de loodjes vrij dicht 
bij het haakje nummer 14 of kleiner. Als 
aas gebruik je een levendig mestpiertje dat 
je vlak boven de bodem hangt. Trek met je 
hengeltop het aas steeds een stukje omhoog 
en laat het weer zakken. Dat heet pesten en 
werkt erg goed voor baars. Vaak pakken de 
baarzen het aas erg gretig, dus houd een 
hakensteker bij de hand. Gooi af en toe wat 
stukjes worm bij de dobber en (baars)succes 
is verzekerd!Bekijk op Stekkie.nl het filmpje van 

Ed & Marco over baarsvissen!
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Kijk voor
meer vangsten, 
visstekken en 
visverhalen op 

www.stekkie.nl

Patrick is naast kickboxen helemaal gek van karpervissen. Vanaf z’n derde ging hij al met zijn 

vader mee naar de waterkant en in de afgelopen jaren heeft hij zelfs met hem in Frankrijk gevist. 

Erg leerzaam en hij ving ook nog eens grote karpers! Tegenwoordig vist Patrick regelmatig 

alleen en vooral nachtvissen vindt hij spannend. Hij slaapt dan heel licht omdat elk moment een 

pieper kan afgaan. Hulp heeft hij niet meer nodig: hij maakt zijn eigen hengels en onderlijnen 

klaar en kookt zijn eten aan de waterkant. 

Patrick heeft meegedaan aan de viswedstrijd tijdens de beurs CarpEvenTT in Assen. Het was 

erg koud en er werd helaas niets gevangen, maar het was toch superleuk om mee te doen. Dat 

er in de winter toch karper te vangen is, bewees Patrick een paar weken later door op een mid-

dag twee mooie vissen te vangen. Om warm te blijven draagt Patrick in de winter hele goede 

thermokleding.

Patrick
patrickteuben@

Streetstyle is een beweging die je terug ziet in diverse hyper actieve sporten, 
het vissen past daar goed in thuis, dit omdat het bereiken van visplekken in 
de stad of in het ruige deel van bijvoorbeeld een uitloop van een kanaal of 
beek, vaak een behoorlijke uitdaging is. De Urban Spirit serie bestaat uit de 
hengels die bij deze ultra moderne stijl passen, kort, strak, robuust, sterk 
en opgeborgen in een handige compacte foedraal in neopreen die direct op 
het lichaam is te dragen, de foedraal is voorzien van een ruige print! Je kunt 
streetstyle vissen met 2 modellen voor baitcast of low profi le reel en zelfs 5 
voor de werpmolen. Geen vis is meer veilig, We vissen nu echt overal!.

• IM7 carbon blank constructie.
• Fuji Alconite ogen.
• Innovatieve handgreep.
• Exclusieve Line clipper en meetkoord zijn inbegrepen.
• Neopreen foedraal voor optimaal draagcomfort onder alle
  omstandigheden.

Pure Fishing Benelux - Ecustraat 13 - 4879 NP - Etten Leur - Nederland www.eu.purefishing.com

 Urban Spirit
Urban Spirit zijn de nieuwe hengels voor 

het hyper moderne vissen van NU!

Berkley-Urban Fishing Rods A4 [NL].indd   1 12/02/10   10.13



Guido heeft in het afgelopen jaar een nieuwe vismethode geprobeerd: trollen 

op baars vanaf een waterfiets! Samen fietsend met zijn vriend Jornick, die op 

dezelfde Brabantse camping stond, trok hij zijn Pike Fighter Junior-jointed 

door het water. Na twee dagen rondfietsen over de plas waren zijn benen zo 

gespierd als een professionele wielrenner, maar was er nog geen vis gevangen. 

Pas toen ze bijna weer naar huis moesten en nog een laatste ronde op de 

waterfiets maakten knalde er een schitterende baars van 31 centimeter op de 

plug. De wijze les die Guido deze dag leerde was dat je vooral moet volhouden 

als je niks vangt!

Wil jij ook met jouw foto in Stekkie Magazine?
Maak dan een profiel aan op Stekkie.nl, upload een foto 

in hoge resolutie en vul de vragenlijst in!

Stekkies in beeld

Guidoguidofish @

Het was een winderige dag met motregen toen Joris zijn geluk ging beproeven in een troebele singel in de 

Wieringerwaard. Als stek koos hij een betonnen brug, omdat hij verwachtte dat in het donkere water onder de 

brug wel een paar karpers zouden rondscharrelen. Dat Joris voor een echte hotspot had gekozen bleek even 

later, want hij zag de ene na de andere karper draaien en springen. 

Toen hij zijn witte broodvlok onder de brug had laten zakken, duurde het niet lang voordat zijn pennetje schuin 

wegdook en een sterke karper zijn hengel tot in het handvat krom trok. Na een hele heftige dril van zeker vijf 

minuten kon Joris de vis uiteindelijk scheppen. Hij had geluk dat zijn opa deze dag was meegegaan, want die 

kon een mooie serie foto’s maken om ons te laten meegenieten van deze mooie vangst.

Joris
joris2000 @
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Dat je met een 

methodfeeder en 

een paar maden 

als haakaas 

grote vissen 

kunt vangen, 

heeft Jelmer hier 

bewezen. Na 

de vangst van 

een paar giebels werd zijn hengel krom 

getrokken door deze krachtpatser. Met 

53 centimeter is dit de grootste karper 

die hij tot nu toe heeft gevangen.

Jelmergelu
k

Deze schitterende snoek werd door 

Wietse met dood aas gevangen. Je 

kunt dat doen met een beetverklikker 

op de ‘karpermanier’, maar Wietse 

gebruikt het liefst een dobber. Op die 

manier is een aanbeet heel mooi te 

zien! 

bigfis
h_wietse

Casper is een echte allrounder. In zoet water 
vist hij graag op roofvis en op zee vist hij op 
alles wat vinnen heeft. Zoals zijn nickname al 
aangeeft is hij een expert in het vangen van 
finten, maar dit keer staat hij te poseren met 
een mooie zeebaars.

Dat Lex zo stra-lend op de foto staat is niet zo gek: het is name-lijk zijn allereerste snoekbaars! Lex is elk weekend aan 

de waterkant te vinden en vist vooral op snoek. Na deze 

supervangst gaat hij zeker vaker op ‘glasogen’ vissen.

Fintenvanger

Stuur ook jouw visverhaal in via www.stekkie.nl

Snoek100

Prijsvraag
 
Voor deze winterse prijsvraag heeft Sanders Hengelsport 
een schitterend kunstaaspakket beschikbaar gesteld 
met een waarde van meer dan 50 euro! Als jij het goede 
antwoord weet en instuurt naar info@stekkie.nl onder 
 vermelding van ‘prijsvraag januari’ kun je dit jaar lekker 
achter de roofvis aan!

De vraag is: Hoe heet de manier van 
vissen, waarbij je het kunstaas door 
een boot laat voorttrekken?
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WINTERSTERFTE
ONDER IJS
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Professor Gerard is bioloog 
bij Sportvisserij Nederland 
en weet werkelijk alles van 
vissen. In deze rubriek deelt 
hij zijn immens grote kennis 
over vis met de lezers van 
Stekkie Magazine.

KOUDBLOEDIGE VISSEN

Wat is het koud hè? 
Deze maand laat ik het onderzoek aan 

de waterkant graag over aan mijn collega’s! Denk 
je dat de vissen het ook zo koud hebben?

Vissen zijn koudbloedig en kunnen niet - zoals 
wij - hun eigen lichaamstemperatuur regelen. De 
lichaamstemperatuur van vissen is dus altijd gelijk 
aan de temperatuur van het water waarin ze leven. 
Om te bedenken hoe koud de vissen het in deze 
periode hebben, hoef je alleen maar even je handen 
in een sloot of vijver te steken (misschien moet je 
even een wak opzoeken). Je snapt dan meteen hoe 
koud de vissen het nu hebben!

WINTERSLAAP?
De meeste vissen zijn in de winter een stuk rustiger 
dan in de zomer. Vissen gaan niet in winterslaap, zo-

als kikkers en salamanders, maar de 
stofwisseling van vissen staat 

in koud water wel op een laag 
pitje. Ze hebben hierdoor 
minder voedsel nodig en 
zijn daardoor niet meer 

zo gemakkelijk te vangen. 
Veel vissen trekken 

in de winter naar 
de diepere delen 

van het water, 
waar zij niet 

ingevroren 
kunnen 

raken. Op deze overwinteringsplekken kun je grote 
scholen vis aantreffen. 
Roofvissen zoals snoek, snoekbaars en baars blijven 
wel actief. Deze soorten blijven de hele winter 
 dooreten en kun je dus ook nu nog goed vangen.

ANTIVRIES
Sommige vissoorten gaan wel in een soort 
 winterslaap. De zeelt ligt in deze periode graag 
half in de modder en ademt dan bijna niet meer. De 
kroeskarper kan in de winter zelfs enkele maanden 
overleven in water met een temperatuur van bijna 
0°C. Hij kan zelfs een paar dagen bevriezing van 
de huid en schubben overleven! De stofwisseling 
neemt dan zeer sterk af en de vis maakt in zijn 
 lichaamscellen een soort anti-vriesmiddel aan. 

SNEEUW = SLECHT
Wanneer het ijs door sneeuw wordt bedekt, kan 
er geen zonlicht meer in het water komen. De 
algen kunnen zonder zonlicht geen zuurstof meer 
 produceren, maar het zuurstofverbruik door vissen, 
 rottende plantenresten en modder gaat gewoon door. 
Hierdoor daalt het zuurstofgehalte onder het ijs. Bij 
een lange vorstperiode kan onder een met sneeuw 
bedekte ijslaag vissterfte optreden als gevolg van 
zuurstoftekort.

 waterplanten 
groeien. Door 
de afbraak van 
bodemmateriaal 
wordt hier veel 
zuurstof uit het 
water verbruikt. 
Ook als er veel vis in het water 
leeft, kan snel wintersterfte optreden. Alle vissen 
 samen verbruiken immers veel zuurstof onder het ijs. 

WAT KUN JE DOEN?
Zorg dat het ijs sneeuwvrij blijft. Uiteraard moet je 
wachten tot het ijs hier dik genoeg voor is, zodat je er 
niet doorheen zakt. Wakken maken heeft weinig zin 
omdat de vissen dan massaal richting het wak zwem-
men om zuurstof te krijgen, waardoor juist daar een 
gebrek aan zuur-
stof ontstaat. Na 
het  smelten van 
het ijs kun je op-
schrijven in welke 
wateren dode 
vissen liggen. 
Deze wateren kun 
je dan melden bij de gemeente en bij de hengelsport-
vereniging. Door onderhoud kunnen zij voorkomen 
dat er de volgende winter  opnieuw vissen sterven.

IN ELK WATER?
Wintersterfte komt vooral voor in ondiepe wateren, 
waar op de bodem een dikke modderlaag aanwezig 
is. Vaak zijn dit singels en kleinere vijvers waar veel 

bomen 
 omheen 
staan 
of in de 
zomer veel 

HElp!

Lees voor meer informatie het infoblad 
over wintersterfte op www.Stekkie.nl
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