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“Licht verteerbaar 
aas is de basis”

SUCCESVOL WINTERKARPEREN

David Keller met een bijzonder 
fraaie, ijskoude wintervangst. 

De term ‘winterstop’ komt in het vocabulaire van karpervisser David Keller (39) 
niet voor. Ook bij deze Rotterdammer zitten er gewoon twaalf maanden in een 
jaar en dus vist hij ijs en weder dienende de hele winter door. “Maar in deze tijd 
van het jaar pas ik natuurlijk wel het een en ander aan.” Doe de komende weken 
je voordeel met de wintertips waar hij in dit artikel mee strooit.

TeksT DaviD keller foTografie DaviD keller en sportvisserij neDerlanD
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HOUD JEZELF WARM
Omdat je bij het statisch vissen toch veel stil zit, is het des te belangrijker je 
lichaam goed warm te houden. Dat begint bij goede, gevoerde kleding. Ook 
thermo-ondergoed is een must. Door deze extra isolerende laag verlies 
je minder snel lichaamswarmte. Denk verder aan goede warmtesokken, 
thermo-laarzen en handschoenen. Houd er daarbij rekening mee dat je de 
meeste lichaamswarmte via je hoofd verliest, dus zorg dat je een goede 
muts draagt. Ga je nachtvissen, denk dan ook aan een degelijke ‘5 season’ 
slaapzak en een ‘winterskin’ voor je bivy. Tot slot houd je de winterkou ook 
op afstand door de innerlijke mens goed te verzorgen. Een thermoskan met 
warme soep doet bijvoorbeeld wonderen.

n de wintermaan-
den – grofweg van 
december tot half 

maart – richt ik mij op de 
goed bezette stadswateren. 
Wintervissen kan nu eenmaal 
wat taaier zijn, dus mik ik in 
deze periode op vijvers, plas-
sen en parkwateren waar je 
ook ’s winters grote kans hebt 
om een visje te vangen. Dat je 
daar doorgaans wel iets moet 
inboeten aan formaat karper, 

voor het gekookte deegbal-
letje dat die licht verteerbaar 
moet zijn. Vraag je hengel-
sportwinkelier bijvoorbeeld 
naar boilies met ingrediënten 
als tarwekiemen, zemelen 
en lijnzaad. En kies je bollen 
niet te groot – 10 tot 14 mm 
is groot zat. Anders zit de vis 
na een paar boilies al vol en 
stopt hij met azen.

FREQUENT VOEREN
Zowel bij het voeren van 
boilies als bij de tarwe en 
hennep geldt dat frequent 
voeren nu de sleutel tot suc-
ces is. Voer niet veel, maar 
wel vaak. Het liefst elke dag, 
en anders minimaal om de 
dag of enkele keren per week. 
Omdat je met een aardige 
regelmaat voert, doe je dit 
wel met sterk gereduceerde 
porties. Twee tot drie handjes 
tarwevoer of 10 tot 20 boilies 
per keer is meer dan genoeg. 
Schroef de hoeveelheid voer 
pas op zodra het water in de 
loop van maart daadwerkelijk 
begint op te warmen.

FLUO POP-UP
Als haakaas volstaat een kleine 
boilie, van hetzelfde type als 
waarmee je ook voert. Voor 
het visuele aspect kun je het 
haakaas nog een beetje opsie-
ren met een fluo pop-upje. ’s 
Winters is het water immers 

een stuk helderder. Zo’n opval-
lende fluo pop-up kan dan 
tot diep in de schemering net 
het verschil maken. Datzelfde 
geldt voor blikmaïs. Deze 
gouwe ouwe valt qua kleur 
eveneens lekker op. Zowel als 
aas op de hair en als voer is 
zoete maïs uit blik ’s winters 

een echte ‘killer’. Maar 
daarbij geldt ook hier: al-

leen als het ter plaatse 
niet miegelt van de 

brasems. Anders is 
er geen beginnen 
aan.

UIT DE WIND
Hoewel je de 
karper nu op 

de geijkte overwinteringsplek-
ken moet zoeken, is het geen 
uitgemaakte zaak waar de vis-
sen zich precies ophouden. Op 
het ene water zijn ze te vinden 
onder de laag overhangende 
bruggen, elders vertoeven ze 
nabij een rietkraag, terwijl op 
water nummer drie ze wel-
licht een stel overhangende 
bomen als hangout voor de 
wintermaanden verkiezen. 
Overigens is het daarbij een 
misvatting dat karper de diepe 
stukken van het water opzoekt. 
De vis kan net zo goed ondiep 
en onder het kantje overwinte-
ren. Feit is wel dat de win-
terhotspots vaak mooi uit de 
wind liggen.

WINTERZONNETJE
Op die beschutte en in de 
luwte liggende stekken, kan 
een winterzonnetje soms won-
deren doen. Daarbij kan één 
tot twee graden opwarming 
van de watertemperatuur al 
het verschil maken. Dat is niet 
veel, maar kan de karper soms 
al activeren en tot azen aanzet-
ten. Zo vingen mijn vismaat 
en ik laatst op een koude, 
maar zonnige winterdag in 
iets meer dan een uur tijd vijf 
fraaie vissen – waaronder vier 
twintigponders en een prach-
tige volschub. Het kan dus 
zeker de moeite waard zijn om 
in de winter achter de karper 
aan te gaan.

Geweekte en gekookte tarwe, eventueel aangelengd met hennep: een winterkiller. 

In het koude, heldere water valt 
een fluo pop-up nog beter op.

Duikers, bruggen en in het water hangende takken zijn nu de hotspots.

Blikmaïs is een echte wintertopper, maar 
pas op bij een hoge witvisbezetting.

deert me daarbij weinig. In 
de winter zijn de karpers nog 
veel mooier dan ’s zomers: 
een fraai gekleurd, glimmend 
bruin schubbenkleed. Wie 
wil dat nu niet in zijn handen 
hebben?!

TARWE
In de winter doe je er aller-
eerst goed aan voor zeer licht 
verteerbaar voer te kiezen. De 
stofwisseling van de karper 

staat nu op een heel laag 
pitje. Zelf gebruik ik daarom 
graag een mix van tarwe en 
hennep, in een verhouding 
van 80/20. Uiteraard wordt 
het voer eerst in de week 
gezet en daarna gekookt. Met 
name de tarwe is zeer licht 
verteerbaar. Dat is in deze 
periode van het jaar – als de 
watertemperatuur op zijn 
laagst is – van belang. De 
karper wil simpelweg zo min 
mogelijk energie verspelen. 
Niet bij het azen, maar ook 
niet bij het verteren van zijn 
voedsel.

KLEINE BOILIE
Tarwe is dus een prima basis 
voor een mooi wintervoertje, 
mits er op het water waar 
je vist niet teveel brasem 
zwemt. Zit er wel flink wat 
brasem, dan hebben boilies 
de voorkeur. Net als bij de 
tarwe-hennepmix geldt ook 
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