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Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/witvissen
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et weemoed denkt ze 
terug aan de eerste twee 
wereldkampioenschap-

pen die ze achter de rug heeft. In 
Spanje kwam het vorig jaar aan op 
karpers van 1 tot 10 pond die met 
de vaste stok werden belaagd. Geen 
secure visserij, wel super sensatio-
neel. Afgelopen augustus wemelde 
het wederom van de vis, maar dit 
keer waren het meervalletjes die 
slechts enkele tientallen grammen 
wogen. De krankzinnige aantal-
len maakten alles echter meer dan 
goed. Om te winnen moest ieder 
detail kloppen, anders zakte je 
direct weg in het klassement.

GeMis in nederland
Anja baalt er best wel van dat je in 
eigen land nauwelijks water hebt 
waar je echt veel vis kunt vangen. 
“Als er weinig vis op de stek ligt 
wordt de geluksfactor steeds be-
langrijker. Het gaat hier veel vaker 
om één flinke brasem waarmee je 
de vangst van 20 kleine vissen te-
niet doet. En dat terwijl het vangen 
van die 20 vissen veel meer inzicht 
in het water vereist”, verzucht ze. 
Maar er is ook goed nieuws. In 
tegenstelling tot wat veel mensen 
zullen denken is juist de winter 
bij uitstek de tijd dat je wél grote 
aantallen vis kunt vangen. We gaan 
daarom met Anja – overigens een 
koukleum eersteklas – naar één 
van de vele havens langs het IJs-
selmeer. Maar eerst duiken we nog 
even de keuken in om een perfect 
portie gekookte hennep, echte dope 
voor voorn, te bereiden. n

Vorig jaar eindigde ze op 
een vierde plaats nét naast 
het podium op het WK voor 
dames in spanje. Ook in 
Hongarije bleek ze dit jaar 
de best presterende dame 
van het nederlandse team. 
Beide kampioenschappen 
hadden met elkaar gemeen 
dat er veel vis was te 
vangen. en dan is de 
20-jarige anja Groot uit 
Beverwijk op haar best. in 
deze reportage laat ze zien 
hoe ook jij kunt excelleren 
als het bulkt van de vis.
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www.hetvisblad.nl! Wie succesvol wil zijn moet poep krabben. 
Ja, ook jij Anja!

1  Koop in de hengelsportzaak een kilo hennep en 
zet hiervan de helft op ruim water. Per sessie is 
een halve kilo ruim voldoende.

2  Breng het water aan de kook en laat de hennep 
op een laag vuurtje door pruttelen tot de kiemen 
zichtbaar worden. Dit duurt zo’n 20 minuten.

3  Zodra bij de meeste hennepzaden hun witte 
kiemen uit de schaal barsten zet je het vuur uit. 
Laat de hennep nog een nachtje in het vocht staan 
en klaar ben je.

de Beste sHit
Het is raar maar waar: duivenstront heeft een gigantische aantrekkingskracht 
op blankvoorn. Ga daarom op zoek naar een duivenmelker en vraag of je een 
partij mest uit zijn hok mag schrapen. Let er wel even op of de duiven niet op 
een wormenkuur staan, want dan is de kouwe kak minder geschikt. Anja is 
gezegend met haar overbuurman die graag een emmer mest afstaat. Hier laat 
ze zien hoe je het perfecte wintervoer maakt.

steK OPBOUWen
Anja hamert erop dat je alleen maar goed kunt vissen als je visstek perfect is 
ingericht. Dat wil zeggen dat de viskist perfect horizontaal wordt afgesteld om 
rugklachten te voorkomen. Om de kou zoveel mogelijk op afstand te houden 
heeft ze een warmtepak en verschillende lagen kleding aan. Vervolgens is het 
tijd om de hengel in orde te maken en een voerplek aan te leggen. Anja kiest 
voor een dobber van 1 gram en een onderlijn met een diameter van 12/00. Het 
lood wordt zo’n 30 centimeter boven de haak tegen elkaar aan geschoven.

1 Voor elke sessie spuit Anja 
flink wat glijmiddel in de eerste 
twee topdelen zodat het elas-
tiek (diameter 1.4 mm) soepel 
door de top glijdt. 

2 Het aas wil je exact tegen de bodem 
aanbieden. Dit doe je door de dobber 
zover omhoog te schuiven totdat de 
antenne bij het peilen nét boven water 
uitsteekt als het peilloodje op de bodem 
ligt. 

3 Caramelkleurige casters (zie Hét 
Visblad van november pag. 17 hoe je 
deze zelf maakt) zijn zonder twijfel 
het beste winteraas voor blankvoorn. 
Een haak maat 16 past precies in 
zo’n madepop. 

4 Werp nu een stuk of vier voer-
ballen ter grootte van een kippenei 
op de stek. Je begint de sessie door 
de randen van je voerplek af te 
vissen. Later probeer je het midden 
op je stek.

1 Dit is de basis 
voor het wintervoer: 
2 delen duiven-
stront, 1 deel JVS 
Roach Licht en 1 
deel JVS Roach 
Donker. Je gebruikt 
in de winter weinig 
voer, dus met een 
halve kilo kom je 
goed uit. 

2 Meng de stront en 
het voer stevig door 
elkaar. Bij te droge mest 
voeg je nog wat water 
– of beter nog: kookvocht 
van de hennep – toe.

3 Pas als je stevige 
ballen kunt kneden is 
het voer nat genoeg 
en kun je het door een 
grove zeef drukken. 
De brokken en veertjes 
gooi je weg.

4 Voeg nu een handje 
maden en casters toe en 
eventueel nog wat vocht 
mocht dat nodig zijn. Je 
hebt nu een super goed, 
lekker en mooi donker 
winters lokvoer.

de dOPe & sHit 
Van anja
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Vissen en VanGen

Je bent nu helemaal klaar om een paar uur volledig los te gaan. Het belangrijkste daarbij 
is dat je de stek goed onderhoudt. Je probeert daarbij voedselnijd te creëren door om de 
minuut een stuk of 20 casters en een handje hennep rond de dobber te strooien. Ook als 
je minder aanbeten krijgt dan je zou willen blijf je stelselmatig doorvoeren.

Check dit! Op www.hetvisblad.nl zie je hoe 
Anja de lijn aan het elastiek bevestigt.

Het is niet alleen blankvoorn wat de 
klok slaat! Deze dikke winde is een 
schitterende bonusvis die de dag een 
gouden randje geeft.

1 Al na een minuut glijdt de rode antenne 
langzaam de diepte in en kan ze aanslaan. 
Het is een forse blankvoorn van zo’n 200 
gram en dus moet er geschept worden.

2 Vissen die de haak wat dieper hebben 
geslikt onthaak je in een handomdraai met 
een eenvoudige hakensteker. Ga dus nooit 
van huis zonder dit onmisbare gereed-
schap.

4 Dat is genieten! Om de haverklap 
trekken voorns van dit slag de dobber 
onder. Ook in de winter blijken het 
vechtersbazen van de bovenste plank.

3 Het kan niet vaak genoeg gezegd 
worden: blijf voortdurend kleine hoeveelhe-
den casters en hennep op je stek werpen. 
Het lokvoer gebruik je alleen om de stek 
op te bouwen, dus daar blijf je tijdens het 
vissen vanaf.

anja’s Winter MOntaGe

(illustratie: Stephan Sieperman)

Dobber JVS Mabel 1 gram

Hoofdlijn 12/00 JVS Extreme 

Waterdiepte 2 meter

0,5 gram olivette loodje
9 x 0,05 gram loodhagel

Onderlijn 20 cm 
10/00 JVS Extreme


